
Z życia Pabianickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej 2016, 2017 

2018, 2019
2016, 2017 
2018, 2019

    ADMINISTRACJA NR 1

OKNA I DRZWI
Wymieniono okna i drzwi balko-
nowe w budynku przy ulicy:
  Łaskiej 90 – pralnia/suszar–
nia

ROBOTY DROGOWE
Przeprowadzono roboty drogowe 
przy ulicach: 
  Wileńska 39 – ułożenie chodni-
ka w szczycie klatki I w stronę 
ul. Wileńskiej

  Gen. J. Dąbrowskiego – wymia-
na nawierzchni chodnika (od 
ul. Ostatniej do ul. Toruńskiej) 
– wspólna inwestycja z Urzę-
dem Miejskim w Pabianicach

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
Dokończono wykonanie instalacji 
centralnej ciepłej wody w budyn-
kach przy ulicach:
  Wiejska 20    
  Wiejska 22    
  St. Moniuszki 157   

STOJAKI NA ROWERY

Remontujemy, malujemy, myjemy
 Pomimo trudnej sytuacji związanej z wciąż utrzymującym 
się stanem pandemii, w ciągu ośmiu miesięcy wykonaliśmy 
szereg zaplanowanych do wykonania na ten rok prac. 
 Zmotoryzowanych mieszkańców Spółdzielni cieszy 
fakt, że mamy nowe miejsca postojowe. W ramach współ-
pracy Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z Urzędem 
Miejskim powstały nowe miejsca postojowe wzdłuż 
ulicy Brackiej. Zostały zlokalizowane wzdłuż boku przy 
ul. Brackiej 37/39. Spółdzielnia utwardziła też teren dla 
samochodów przy ul. Wajsówny 4b.
 Czasy pandemii nieco ograniczyły zakres prac wy-
konywany w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Przyczyn jest kilka. Między innymi wymogi 
sanitarne i dezynfekcja spowodowały dodatkowe koszty 

wykonywanych prac. Wielu mieszkańców naszych bloków 
z obawy przed wirusem covid nie chciało wpuszczać ekip 
remontowych do mieszkań i na klatki schodowe bloków. 
Dlatego wykonanie niektórych prac stało się niemożliwe. 
W związku z tą sytuacją przenieśliśmy część robót na 
zewnątrz budynków. W wakacyjne miesiące myliśmy 
elewacje bloków, które porastają algi. Wykonanych było 
też wiele prac drogowych. Między innymi naprawione 
zostały zniszczone zimą drogi i wymieniono pokruszone 
płyty chodnikowe na kostkę brukową.
 Pracownicy Spółdzielni ustawili nowe ławki, kolejne 
kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Wiele ławek przeszło 
remonty – wymieniane były elementy drewniane. Sporo 
z nich zostało pomalowanych. Naprawione zostały rów-

nież zabawki na placach zabaw, furtki i ogrodzenia placów. 
Wymienionych jest wiele domofonów analogowych, a na 
życzenie mieszkańców niektórych klatek schodowych 
montowane były domofony cyfrowe. Sporo dachów prze-
szło remonty. Zamalowane zostały też ściany, na których 
pojawiły się brzydkie i wulgarne napisy.
 Pogoda też nas w tym roku nie rozpieszcza. Prze-
chodzące przez nasze miasto wichury i trąby powietrzne 
uszkodziły wiele drzew. Sześć w Administracji nr 1 zostało 
usuniętych, ponieważ wiatr je przewrócił i połamał. 270 
koron drzew zostało przyciętych.
 Poniżej przedstawiamy zestawienie wykonanych prac 
przeprowadzonych przez poszczególne administracje 
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szanowni Mieszkańcy Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przy dwóch blokach pojawiły 
się stojaki rowerowe. Rowery 
wygodnie zostawimy teraz też 
przy ulicach:
  Gen. J. Dąbrowskiego 34  
   Wileńska 57

PŁOTKI OGRODZENIOWE
Dokonano naprawy i pomalowano 
płotki przy budynkach i placach 
zabaw – zasoby całej admini-
stracji.

ZIELEŃ
Przycięto korony 270 drzew. 
Sześć drzew, które zostały znisz-
czone w wyniku działania silnego 
wiatru, usunięto.

MYCIE ELEWACJI
Umyto elewację budynków przy 
ulicach:
  Wiejska 20
  Wiejska 22

INNE PRACE
Odświeżono oznakowanie pozio-
mych miejsc postojowych przy 
ulicach: ul. Wiejska 20, mycie elewacji

ul. Gen. J. Dąbrowskiego 34, stojak na rowery ul. Tkacka 6/8, zamalowane napisy ul. Wileńska 51, miejsce postojowe dla niepełnosprawnych
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  Robotnicza 4
  Wileńska 51
  Łaska 40

Odświeżono miejsca postojowe 
dla osób niepełnosprawnych przy 
ulicach:
  Ostatnia 10
  Wileńska 51
  Łaska 96

Zamalowano napisy na elewacjach 
bloków przy ulicach:
  Robotnicza 4
  Ostatnia 16
  Ostatnia 18
  Tkacka 6/8
  Wileńska 51
  Wileńska 55

Zamontowano nasady kominowe 
i wykonano regulację przewodów 
wentylacyjnych w budynkach przy 
ulicach:
  Wileńska 45 a 
  Stanisława Moniuszki 118/120
  Wileńska 39

   ADMINISTRACJA NR 2

OKNA
Wymieniono okna w budynkach 
przy ulicach:
  Cicha 53
  Marii Skłodowskiej–Curie 19

ROBOTY MALARSKIE
Przeprowadzono prace malarskie 
w budynkach przy ulicach:

  Zamkowa 50 – malowanie kla-
tek schodowych, pralni, suszar-
ni oraz korytarzy piwnic

    Cicha 51 – malowanie klatek 
schodowych, pralni, suszarni 
oraz korytarzy piwnic

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
Instalacja centralnej ciepłej wody 
uży tkowej została wykonana 
w budynkach przy ulicach:
  Stefana kard. Wyszyńskiego 8
  Stefana kard. Wyszyńskiego 9
  Cicha 39
  Marii Konopnickiej 47
  Marii Konopnickiej 49
  Marii Konopnickiej 60/66

MYCIE ELEWACJI
Umyto budynki przy ulicach:
  Stefana kard. Wyszyńskiego 2
  Stefana kard. Wyszyńskiego 5 
  Stefana kard. Wyszyńskiego 7 
  Stefana kard. Wyszyńskiego 9

STOJAKI NA ROWERY
Zamontowano stojak na rowery 
przy budynku przy ulicy:
  Jana Pawła II 30

ŁAWKI
Zamontowano ławki przy budyn-
kach przy ulicach:
  Marii Konopnickiej 49
  Stefana kard. Wyszyńskie–
go 7

ul. Ostatnia 10, miejsce postojowe dla niepełnosprawnych

ul. Ostatnia 16, zamalowane napisy

ul. Jana Pawła II 30, stojak na rowery

ul. Próżna 4, kosz na śmieci

ul. St. kard. Wyszyńskiego 5, mycie elewacji ul. Zamkowa 50, malowanie klatek



Z życia Pabianickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej 2016, 2017 

2018, 2019
2016, 2017 
2018, 2019

  Ks. Piotra Skargi 74 a kl. I, II, III
  3 Maja 6 kl. I,II
  3 Maja 4 kl. I

ROBOTY DEKARSKIE
Wykonano prace dekarskie w bu-
dynkach przy ulicach:
  Narcyza Gryzla 6 – krycie dachu 
papą termozgrzewalną 

  Narcyza Gryzla 20/22 – kry-
cie dachu papą termozgrze–
walną 

  Narcyza Gryzla 24 – krycie 
dachu papą termozgrzewalną 

  Bracka 21 – krycie dachu papą 
termozgrzewalną 

  20 Stycznia 16 – naprawa po-
szycia z papy termozgrzewalnej 
na ogniomurze

  Bracka 9 – pokrycie odcinka 
papą termozgrzewalną na wy-
sokości ogniomuru

  Bracka 50 – uszczelnienie 
ogniomuru 

  3 Maja 5 – uszczelnienie komina 
wentylacyjnego

  20 Stycznia 49/51 – uszczelnie-
nie daszku wiatrołapu

KOSZE NA ŚMIECI
Zamontowano kosze na śmieci 
przy budynkach przy ulicach:
  Cicha 27
  Próżna 4

   ADMINISTRACJA NR 3

OKNA
Wymieniono okna i drzwi balko-
nowe w budynkach przy ulicach:
  3 Maja 6 
  3 Maja 4 
  Bolesława Nawrockiego 28 
  Ks. Piotra Skargi 74 a 
  Bracka 63/65 
  Ks. Piotra Skargi 74 a – oszkle-
nie drzwi wejściowych klatki 
schodowej, wymiana pakietu 
szybowego kl. I

  20 Stycznia 20/22 – wymiana 
pakietu szybowego w lokalu 
użytkowym 

DRZWI DO MASZYNOWNI
Wymieniono drzwi do maszynow-
ni w budynkach przy ulicach:
  Warszawska 59 a kl. II

ul. „Grota” Roweckiego 22, mycie elewacji

ul. Narcyza Gryzla 24, mycie elewacji

ul. 3 Maja 4, chodnik

ul. Bracka 41/45, domofon cyfrowy

ul. M. Konopnickiej 49, ławka
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  3 Maja 3 – uszczelnienie papy 
na dachu, wykonanie przedłużki

ROBOTY MALARSKIE
Przeprowadzono prace malarskie 
w budynkach przy ulicach:
  3 Maja 4 kl. I, II – malowanie 
wiatrołapów

  Warszawska 59 a kl. I, II – ma-
lowanie wiatrołapów

  Bracka 62/64 – malowanie 
wiatrołapów

  Bracka 9 kl. I–V – malowanie 
słupków i barierek przed klat-
kami

  Bracka 23 kl. I–IV – malowa-
nie słupków i barierek przed 
klatkami

  3 Maja 4 kl. I, II – malowanie 
drzwi

  3 Maja 6 – malowanie daszków 
na kominach farbą antykorozyjną

  3 Maja 4 – malowanie daszków 
na kominach farbą antykoro-
zyjną

  Ks. Piotra Skargi 74a – malowa-
nie daszków na kominach farbą 
antykorozyjną

  Warszawska 59a – malowanie 
daszków na kominach farbą 
antykorozyjną

  Bracka 63/65 – malowanie 
daszków na kominach farbą 
antykorozyjną

MYCIE ELEWACJI
Umyto budynki przy ulicach:
  Bugaj 52/54
  Gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 22

  Narcyza Gryzla 20/22
  Narcyza Gryzla 24

DOMOFONY
Wymieniono analogowe ka-
sety domofonowe na cy fro-
we przy wejściach do klatek 
schodowych w budynkach przy 
ulicach:
  Bracka 41/45 – kl. 1, 2, 4
  Żytnia 26/28 – kl. 7
  Bracka 62/64 – kl. 2
  Gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 22 – kl. 3

ROBOTY DROGOWE
Wykonano prace drogowe przy 
budynkach przy ulicach:
  Ks. Piotra Skargi 62/68 – na-
prawa podestu

  20 Stycznia 53 – wymiana 
nawierzchni chodników z płyt 
betonowych na kostkę bruko-
wą oraz uzupełnienie ubytków 
w nawierzchni asfaltowej 

  Bracka 41/45 – wymiana na-
wierzchni chodników z płyt 
betonowych na kostkę brukową 

  Bracka 33 – wymiana na-
wierzchni chodników z płyt 
betonowych na kostkę bru-
kową, uzupełnienie ubytków 
w nawierzchni asfaltowej

  3 Maja 4 – wymiana nawierzch-
ni chodników z płyt betono-
wych na kostkę brukową 

  Bolesława Nawrockiego 22B 
– wymiana nawierzchni chod-
ników z płyt betonowych na 
kostkę brukową 

  Bolesława Nawrockiego 9 
– wymiana nawierzchni chod-
ników z płyt betonowych na 
kostkę brukową 

  Bracka 3/5 – wymiana pode-
stów wejściowych i dojść do 
klatek schodowych, uzupeł-

ul. Bracka 37/39, miejsca postojowe

ul. 20 Stycznia 49/51, próg zwalniający

ul. Cicha 27, kosz na psie
sprawy

ul. 20 Stycznia 53, chodnik ul. Bracka 69/71, stojak na rowery
ul. B. Nawrockego 11, kosz 
na śmieci

ul. Narcyza Gryzla 20/22, mycie elewacji
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  Ks. Piotra Skargi 79 – uzupeł-
nienie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej

  20 Stycznia 49/51 – montaż 
progu zwalniającego

NOWE MIEJSCA POSTOJOWE
Powstały miejsca postojowe przy 
budynkach przy ulicach:
  Bracka 37/39 (inwest ycja 
wspólna z Urzędem Miejskim 
w Pabianicach)

  Bracka 3/5 – wyznaczono miej-
sca postojowego dla osób 
niepełnosprawnych

STOJAKI ROWEROWE
Zamontowano stojaki na rowery 
przy budynku:
  Bracka 69/71

oraz utwardzono miejsce pod 
stojaki rowerowe przy budynku:
  Bolesława Nawrockiego 28 kl. II

PŁOTKI OGRODZENIOWE
Naprawiono płotki przy budyn-
kach przy ulicach:
  3 Maja 6 
  Bolesława Nawrockiego 22 
  Bracka 11/13 
  Bracka 31 

PLACE ZABAW
Naprawiono furtki placów zabaw 
przy ulicach:
  Bracka 35
  Bracka 33
  Bracka 62/64
  Ks. Piotra Skargi 46/52
  Ks. Piotra Skargi 74a
  Bracka 33

nienie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej

  Bracka 37–39 – w ymiana 
nawierzchni chodnika wzdłuż 
bloku (inwestycja wspólna 
z  M i a s t e m  p r z y  o k a z j i 
budowy miejsc postojowych) 
oraz uzupełnienie ubytków 
w nawierzchni asfaltowej

  Żytnia 30 – naprawa drogi 
wewnętrznej

  Bracka 31 – utwardzenie terenu 
pod kosze, uzupełnienie ubyt-
ków w nawierzchni asfaltowej

  20 Stycznia 16 – wkopanie 
i zabetonowanie słupków

  Bracka 35 – uzupełnienie ubyt-
ków w nawierzchni asfaltowej

  Bracka 7 – uzupełnienie ubyt-
ków w nawierzchni asfalto–
wej

  Bracka 23 – uzupełnienie ubyt-
ków w nawierzchni asfaltowej

  Bugaj 52/54 – uzupełnienie 
ubytków w nawierzchni asfalto–
wej

  Bracka 9 – uzupełnienie ubyt-
ków w nawierzchni asfaltowej

  Narcyza Gryzla 20/22 – – uzu-
pełnienie ubytków w nawierzch-
ni asfaltowej

  Bracka 6/8 – uzupełnienie ubyt-

ków w nawierzchni asfalto–
wej

  Warszawska 59 a – uzupeł-
nienie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej

  Ks. Piotra Skargi 74 a – uzupeł-
nienie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej

  Ks. Piotra Skargi 74 – uzupeł-
nienie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej

  Bracka 50 – uzupełnienie ubyt-
ków w nawierzchni asfaltowej

  Narcyza Gryzla 8 – uzupełnie-
nie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej

  3 Maja 6 – uzupełnienie ubyt-
ków w nawierzchni asfaltowej

  3 Maja 4 – uzupełnienie ubyt-
ków w nawierzchni asfalto–
wej

  20 Stycznia 8–10 – uzupeł-
nienie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej

  20 Stycznia 14 – uzupełnienie 
ubytków w nawierzchni asfal-
towej

  20 Stycznia 18 – uzupełnienie 
ubytków w nawierzchni asfal-
towej

  20 Stycznia 20/22 – uzupeł-
nienie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej

  20 Stycznia 24 – uzupełnienie 
ubytków w nawierzchni asfal-
towej

  Bracka 62/64 – uzupełnienie 
ubytków w nawierzchni asfal-
towej

  20 Stycznia 49/51 – uzupeł-
nienie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej

  Bolesława Nawrockiego 22 
– uzupełnienie ubytków w na-
wierzchni asfaltowej

  Ks. Piotra Skargi 79 a – uzupeł-
nienie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej

  Bolesława Nawrockiego 22 
a – uzupełnienie ubytków w na-
wierzchni asfaltowej

  Ks. Piotra Skargi 81 – uzupeł-
nienie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej

  Bolesława Nawrockiego 22 b 
– uzupełnienie ubytków w na-
wierzchni asfaltowej

ul. Bracka 57, naprawione schody

ul. 3 Maja 6, naprawiony płotek

ul. P. Skargi 74, ławka ul. Bracka 63/65, tabliczka
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Z a m o n t o w a n o  d o d a t k o -
we oświe t lenie zewnę tr zne 
w budynkach:
  Bracka 23 
  Bolesława Nawrockiego 30

Wkopano kosze na śmieci:
  Bolesława Nawrockiego 11 
  Bolesława Nawrockiego 9

   ADMINISTRACJA NR 4

ROBOTY MALARSKIE
Wykonano prace malarskie w bu-
dynkach przy ulicach:
  20 Stycznia 64 – malowanie 
klatek schodowych, wiatroła-
pów wewnątrz, piwnic, pralni 
i suszarni – 4 klatki schodowe 

  Smugowa 6 A – malowanie 
klatek schodowych, wiatroła-
pów wewnątrz, piwnic, pralni 
i suszarni – 4 klatki schodowe 

Naprawiono ogrodzenia placów 
zabaw przy ulicach:
  Ks. Piotra Skargi 74 a
  Bracka 15/19
  20 Stycznia 12

Wymieniono łożyska w karuzelach 
ustawionych na placach zabaw 
przy ulicach:
  Bolesława Nawrockiego 28 
  Bracka 50 

ŁAWKI
Wymieniono ławki przy ulicach: 
  Ks. Piotra Skargi 74 
  Bracka 33 
  Ks. Piotra Skargi 81

Pomalowano ławki przy ulicach:
  Bracka 33 
  Bolesława Nawrockiego 30
  20 Stycznia 28 
  Ks. Piotra Skargi 46–52

Wymieniono l is t w y w ł aw-
kach przy placach zabaw przy 
ulicach:
  20 Stycznia 16 
  20 Stycznia 28 
  Ks. Piotra Skargi 74a 
  Bracka 7 

STOPKI DO DRZWI
Zamontowano stopki do drzwi 
wejściowych do klatek schodo-
wych w budynkach przy ulicach: 
   Bolesława Nawrockiego 22a 
kl. II

  Ks. Piotra Skargi 74 kl. I, IV
  Bracka 7 kl. III, II
  20 Stycznia 16 kl. II, IV
  Bracka 10/12 kl. IV
  20 Stycznia 53 kl. II 
  Bracka 50 kl. IV

  Bracka 23 kl. I
  Bracka 69/71 kl. I
  Bolesława Nawrockiego 30 
kl. II

  Bolesława Nawrockiego 7a 
kl. II

  Bracka 9 kl. III
  Bolesława Nawrockiego 7 a kl. II
  20 Stycznia 24 kl. II
  Ks. Piotra Skargi 80 kl. III
  Bracka 15/19 kl. IV

ODSTRASZACZE NA PTAKI
Zamontowano kolce odstrasza-
jące gołębie na budynkach przy 
ulicach:
  Bolesława Nawrockiego 9 
  Bolesława Nawrockiego 7a 
  Bolesława Nawrockiego 9 
  Bracka 33 

 
INNE PRACE
Naprawy związane z ubytkami 
w elewacji:
  20 Stycznia 18 – naprawa 
szczytu elewacji 

  Bracka 57 – naprawa uszkodzo-
nej części elewacji

  20 Stycznia 28 – naprawa 
odparzonego tynku na ele–
wacji

  20 Stycznia 49/51 – obróbka 
drzwi zewnętrznych, naprawa 
filarka okiennego

Naprawiono schody: 
  Bolesława Nawrockiego 28 
– wejście do przedszkola

  Bracka 57 kl. II
  Bracka 35 kl. III

Zamontowano próg zwalniający:
  20 Stycznia 49/51

Zamontowano poręcze:
  Bracka 11/13 kl. II
  Bracka 6/8 kl. II 
  Bracka 6/8 kl. IV
  Bracka 23 kl. I

Zamontowano barierki:
  Bracka 14/16
  Ks. Piotra Skargi 62/68 kl. III

Umocowano nasady kominowe 
na dachu:
  20 Stycznia 24

Wkopano tabliczkę„nie dokarmiać 
ptaków” przy ulicy:
  3 Maja 4

Wkopano tabliczkę „dziękujemy, że 
sprzątasz po swoim psie” przy ulicy:
  Bracka 63/65

  Myśliwska 37 – malowanie 
klatek schodowych, wiatroła-
pów wewnątrz, piwnic, pralni 
i suszarni – 4 klatki scho–
dowe 

ROBOTY DROGOWE
Przeprowadzono roboty drogowe 
przy ulicach: 
  gen. Stefana „Grota” Roweckie-
go 29 – wymiana nawierzchni 
chodnika na kostkę betonową 

  Smugowa 4 B – utwardzenie 
terenu pod miejsca postojowe 

  20 Stycznia 72 A – wykonanie 
chodnika z płyt przy placu 
zabaw 

PŁOTKI DREWNIANE
Ustawiono płotki drewniane przy 
budynkach przy ulicach:
  Smugowa 18
  20 Stycznia 91

ul. Dolna 46, domofon cyfrowy

ul. Myśliwska 37, malowanie klatek

ul. Bracka 41/45, chodnik
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   gen. Zygmunta „Wal tera” 
Janke 7

  gen. Zygmunta „Wal tera” 
Janke 5

  Smugowa 20
  Myśliwska 41

KOSZE NA ŚMIECI
Ustawiono nowe kosze na śmieci 
przy budynkach przy ulicach:
  gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 23

  Podleśna 10 A 
  Podleśna 10 B  

TABLICZKI „ZAKAZ DOKARMIA-
NIA PTAKÓW”
Tabliczki ustawiono przy ulicach:
  20 Stycznia 91 
  Podleśna 12  

STOJAKI NA ROWERY 
Wykonano z kostki betonowej 

miejsce dla rowerów oraz za-
montowano stojak rowerowy przy 
budynku przy ulicy:
  20 Stycznia 64

NOWE ŁAWKI 
Ustawiono nowe ławki przy bu-
dynkach przy ulicach:
  Smugowa 20
  Myśliwska 41
  Smugowa 16 (plac zabaw)

DOMOFONY 
Wymieniono analogowe ka-
sety domofonowe na cyfrowe 
przy wejściach do klatek scho–
dowych w budynkach przy uli-
cach:
  Dolna 46 – od I do III klatki
  20 Stycznia 64 – IV klatka
  Smugowa 20 – III klatka 

MIEJSCA POSTOJOWE DLA 
POJAZDÓW OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
Wykonano poziome oznakowanie 
stanowisk postojowych dla po-
jazdów osób niepełnosprawnych 
wraz z wykonaniem uzupełnia-
jącego oznakowania w postaci 
znaków przy ulicach: 
  20 Stycznia 74  
  Podleśna 3 

MYCIE ELEWACJI
Umyto elewację budynków przy 
ulicach:
  gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 23 

  Mokra 16/18

PRACE DODATKOWE
Wymieniono drzwi do maszynow-
ni w budynkach przy ulicach:
  gen. Zygmunta „Waltera” Janke  3 

ul. 20 Stycznia 91, płotki ul. Myśliwska 41, ławka

ul. 20 Stycznia 91, tabliczka

ul. Podleśna 3, miejsce postojowe dla niepełnosprawnych ul. Smugowa 4B, utwardzenie nawierzchni
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ul.  Gen. Z. „Waltera” Janke 7, płotki ul. Smugowa 20, domofon cyfrowy

ul. Gen. St. „Grota” Roweckiego 23, mycie elewacji ul. Smugowa 16, ławka

ul. Gen. St. „Grota” Roweckiego 29, chodnik ul. Podleśna 10A, kosz na śmieci
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  gen. Zygmunta „Waltera” Jan-
ke 5

  gen. Zygmunta „Waltera” Jan-
ke 7

  Myśliwska 41 kl. od I do V 
– obróbka drzwi wewn. wraz 
z malowaniem

   ADMINISTRACJA NR 5

STOLARKA OKIENNA I DRZWIO-
WA
Wymieniono okna i drzwi balko-
nowe w blokach przy ulicach:
  Popławska 30/38
  Bugaj 84

w częściach wspólnych (klatki 
schodowe):
  gen. Zygmunta „Waltera” Janke 
48

  Jadwigi Wajsówny 11

ROBOTY DEKARSKIE 
  gen. Zygmunta „Waltera” Jan-
ke 52 – wymiana pokrycia 
dachu nad loggią z uszczel-
n ien iem s t yku ze śc ianą 
budynku

ROBOTY DROGOWE
Przeprowadzono roboty drogowe  
przy ulicach:
  Mokra 3 – wykonanie chod-
ników 

  Mokra 5 – wykonanie chod-
ników

  gen. Zygmunta „Waltera” Janke 
44 – przełożenie płyt chodni-
kowych na dojściach do placu 
zabaw

ROBOTY MALARSKIE
Malowanie klatek schodowych, 
piwnic, pralni, suszarni w budyn-
kach przy ulicach:
  gen. Zygmunta „Waltera” Janke 48
  gen. Zygmunta „Waltera” Janke 58
  Smugowa 37
  Jadwigi Wajsówny 11
  Popławska 28

ROBOTY INSTALACYJNE
  Bugaj 66 – wykonanie instalacji 
c. w. użytkowej wraz z cyrkula-
cją – poziomy piwnica

  Bugaj 68 – wykonanie instalacji 
c. w. użytkowej wraz z cyrkula-
cją – poziomy piwnica

  Bugaj 80 – wykonanie projektu 
połączenia węzłów

DOMOFONY CYFROWE
Wymieniono analogowe kasety 
domofonowe na cyfrowe przy 
wejściach do klatek schodowych 
w budynkach przy ulicach:
  Drewnowska 26/28 – kl. I
  Mokra 13A – kl. I
  Popławska 28 – kl. II
  Jadwigi Wajsówny 6 – kl. I, III
  gen. Zygmunta „Waltera” Janke 
48 – kl. IV

DOMOFONY ANALOGOWE
Wymieniono analogowe kasety 

domofonowe przy wejściach do 
klatek schodowych w budynkach 
przy ulicach:
  Mokra 9 
  Mokra 13
  Bugaj 64
  Bugaj 66
  Bugaj 72
  Bugaj 82
  gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 11

  Jadwigi Wajsówny 9
  Smugowa 33

STOJAKI NA ROWERY
Rowery wygodnie zostawimy przy 
ulicach:

  Mokra 3
  Mokra 11A
  Drewnowska 26–28
   gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 13

  gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 21

ŁAWKI
Wymieniono i pomalowano li-
stwy ławek przy budynkach przy 
ulicach:
  Bugaj 70
  Bugaj 90
  Bugaj 92 
  Gawrońska 4
  Gawrońska 8
  Mokra 13 
  Drewnowska 30/32
  Drewnowska 47
  Smugowa 35
  gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 19

PŁOTKI OGRODZENIOWE
Przy blokach ustawiono płot-
k i drewniane. Stanę ł y pr z y 
ulicach:
  Bugaj 78 
  Bugaj 96
  Gawrońska 4
  gen. Zygmunta „Waltera” Janke 
50

  gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 13

  gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 21

  Jadwigi Wajsówny 25

ul. Mokra 16/18, mycie elewacji

ul. Popławska 28, malowanie klatek ul. 20 Stycznia 64, stojak na rowery
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ul. J. Wajsówny 6, domofon cyfrowy ul. J. Wajsówny 25, płotki

ul. Bugaj 78, płotki

ul. Mokra 11A, stojak na roweryul. 20 Stycznia 74, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

ul. Gen. Z. „Waltera” Janke 58, malowanie klatek
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 Prawie każdy lubi ptaki, zwłasz-
cza gdy ćwierkają lub gruchają obok 
naszego okna. Wiele osób z tej mi-
łości do ptaków zaczyna wykładać 
chleb lub wysypywać ziarno. Im 
więcej i częściej dokarmiamy gołę-
bie, tym chętniej one zamieszkują 
z nami po sąsiedzku. Robimy im 
krzywdę, bo ptaki już samodzielnie 
nie zdobywają pożywienia, tylko 
uzależniają się od człowieka. Ale 
poważny problem zaczyna się 
wtedy, gdy usiłują zakładać gniazda 
na naszych balkonach, parapetach 
i na kominach wentylacyjnych. Ich 
odchody i pióra są wtedy wszędzie.
 Część mieszkańców w spo-
sób niewłaściwy próbuje pomóc 
ptakom. Objawia się to głównie 
dokarmianiem ich na chodnikach, 
placach zabaw, parapetach czy na 
balkonach. Naraża to pozostałe 
osoby na kontakt z ptasimi odcho-
dami. Dokarmianie spowodowało 
powstanie „gołębnika osiedlowe-
go”, a efektem ciągłego oswajania 
ptaków jest niekontrolowany 
wzrost ich liczebności. W za-
gęszczonej populacji dochodzi 

do łatwego rozprzestrzeniania się 
chorób. Na przykład aspergiloza 
– to grzyb, a objawem zakaże-
nia bywa silny, duszący kaszel 
i świszczący oddech. Obrzeżek 
gołębi to pasożyt – kąsa też ludzi 
i przenosi np. boreliozę. Salmo-
nelloza to choroba gołębi, a ludzie 
zarażają się, do-
tykając odchody 
chorego ptaka. 
Ornitozę wywo-
łuje bakteria chla-
mydia psit taci, 
która u człowie-
ka atakuje płu-
ca. Ptaszyniec to 
pasożyt, żywi się 
krwią – kąsa też 
człowieka (może 
w y wo ł a ć  a s t -
mę). Groźne są 
wszystkie roba-
czyce, bo od ptaków możemy „do-
stać” glisty, tasiemce, nicienie. 
Objawy to ból brzucha i biegunka.
 Jak ustrzec się przed tymi 
chorobami? Przede wszystkim 
uważać, żeby nie wdychać oparów 

z odchodów ptaków. Nie jeść i nie 
pić produktów, które miały stycz-
ność z ptakami. Zarazić się można 
też poprzez ugryzienie insekta, 
który wcześniej żerował na ptaku. 
Dlatego trzeba usuwać wszelkie 
odchody i piórka z balkonów oraz 
z parapetów. Najważniejsze to 

zachować dystans od ptaków (nie 
dotykać), żeby się nie zarazić.
 Kolejny negatywny aspekt 
dokarmiania ptaków związany jest 
z niszczeniem elewacji bloków. 
Odchodami (głównie gołębi) 

zanieczyszczone są ściany, para-
pety, balkony, dachy, nie mówiąc 
o samochodach zaparkowanych 
przed blokami. 
 Jak nie dopuścić do zamiesz-
kania z nami po sąsiedzku go-
łębi? Przede wszystkim nie 
dokarmiać. Wtedy przeniosą się 

w stronę zielo-
nych terenów, 
g d z i e  m a j ą 
bar dzo dużo 
m o ż l i w o ś c i 
samodzielne-
go znalezienia 
po ż y w ien ia. 
Bywa, że jedy-
nym wyjściem 
jest montowa-
nie spiral lub 
kolców na pa-
rapetach, a na 
balkonach sia-

tek. Niektórzy ustawiają sztuczne 
ptaki na balustradach, inni mon-
tują wiatraki lub inne ruchome 
zabawki.
 Niestety są osoby, które wysy-
pują na trawniki suchy chleb dla 

ptaków. Do tej „ptasiej stołówki” 
chętnie przychodzą nie tylko gołę-
bie, ale też myszy i szczury, które 
w poszukiwaniu pożywienia za-
czynają się zbliżać coraz bardziej 
do naszych domów. Mieszkają 
w piwnicach, w rurach kanaliza-
cyjnych, a nawet w systemach 
wentylacyjnych.
 Problem z panoszącymi się 
gołębiami dotyka coraz więcej 
mieszkańców bloków. Co roku 
na prośbę mieszkańców pracow-
nicy Spółdzielni Mieszkaniowej 
montują tabliczki z napisem: 
„Zakaz dokarmiania ptaków”. 
W te wakacje kolejne ustawio-
no przy ulicach: 20 Stycznia 
91, Podleśnej 12 i 3 Maja 4. 
 Nierzadko gołębie próbują 
wejść do mieszkań. Osiedlają 
się na parapetach i balkonach. 
Tam, gdzie problem jest duży, 
zamontowano odstraszacze na 
ptaki. W tym roku pojawiły się 
one w blokach przy ulicach: 
Bolesława Nawrockiego 9, Bole-
sława Nawrockiego 7a, Bolesława 
Nawrockiego 9 i Brackiej 33.

 To już kolejny rok, w którym 
zajmujemy się oczyszczaniem 
ścian naszych bloków. „Zazie-
leniły” się budynki, które jako 
pierwsze zostały poddane ter-
momodernizacji. W niektórych 
miejscach elewacji – szczególnie 
od północnej strony, pojawiły się 
widoczne zabrudzenia wynika-
jące m.in. z działania czynników 
organicznych, takich jak algi. 
 Zjawisko powstawania za-
nieczyszczeń organicznych wy-
stępuje oczywiście nie tylko 
na blokach. Z problemem tym 
borykają się również właściciele 
domków jednorodzinnych, które 
stoją w cienistych miejscach 
o podwyższonej wilgotności. 
Traci na tym estetyka i wizerunek 
budynku, niekorzystnie wpływa 
to również na fasadę.
 W tym roku czyste elewacje 
będą cieszyły mieszkańców bu-
dynków przy ulicach: Wiejskiej 

20, Wiejskiej 22, Stefana kard. 
Wyszyńskiego 2, Stefana kard. 
Wyszyńskiego 5, Stefana kard. 
Wyszyńskiego 7, Stefana kard. 
Wyszyńskiego 9, Bugaj 52/54, 
gen. Stefana „Grota” Roweckiego 
22, Narcyza Gryzla 20/22, Narcy-
za Gryzla 24, gen. Stefana „Grota” 
Roweckiego 23, Mokrej 16/18, 
Bugaj 56, Bugaj 72, Bugaj 74, gen. 
Stefana „Grota” Roweckiego 9, 
gen. Stefana „Grota” Roweckiego 
11, gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 19 i gen. Stefana „Grota” 
Roweckiego 21.
  Mycia bloków dokonuje firma, 
która została wyłoniona w tym 
roku w drodze przetargu. Do 
usuwania alg wykonawca sto-
suje specjalistyczny sprzęt oraz 
środki. Wykonywane prace nie 
wiążą się z niedogodnościami dla 
lokatorów. Przed rozpoczęciem 
prac mieszkańcy informowani są 
o terminie ich rozpoczęcia oraz 

o sposobie zabez-
pieczenia okien. 
 W pr z ysz ł ym 
roku prace będą 
k o n t y n u o w a n e . 
Wówczas czyszcze-
nie elewacji zostanie 
przeprowadzone na 
46 blokach. Będą 
to budynki przy uli-
cach: Ostatniej 16, 
Toruńskiej 13, To-
ruńskiej 14/16, Sta-
nisława Moniuszki 
157, Robotniczej 4, 
Jędrzeja Śniadec-
kiego 2, Jędrzeja 
Śniadeckiego 4, Nie-
całej 1, Niecałej 3, Stanisława Mo-
niuszki 114, Stanisława Moniuszki 
118, Wileńskiej 35/37, Wileńskiej 
39, Zamkowej 50, Stanisława 
Moniuszki 56/58, Orlej 46, Orlej 
48, Cichej 30, Cichej 32, Cichej 34, 
Cichej 51, Cichej 53, Jana Matej-

ki 37, Jana Matejki 49, Zamko-
wej 18, Stanisława Wyspiańskie-
go 1, Stefana kard. Wyszyńskie-
go 3, Stefana kard. Wyszyńskie-
go 8, Stefana kard. Wyszyńskie-
go 10, Marii Skłodowskiej–Curie 17, 
Trębackiej 6, Piotra Bardowskie-

Elewacje bez alg

go 3, Piotra Bardowskiego 5, 
Jana Pawła II 28, Stefanii Sem-
połowskiej 3, Stefanii Sempołow-
skiej 5, św. Rocha 5, św. Rocha 
5a, św. Jana 31, 20 Stycznia 28, 
Bugaj 62, Bugaj 64, Bugaj 66, Bu-
gaj 68, Bugaj 70 i Gawrońskiej 6.

Coraz więcej gołębi między naszymi blokami
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 Nasze wiaty śmietnikowe 
i teren obok nich czasami przypo-
minają gigantyczne śmietniki. A to 
za sprawą osób, które ustawiają 
przy nich niepotrzebny sprzęt. 
W tym bogactwie świetnie czują 
się zbieracze złomu i innych rze-
czy, więc po ich wizytach bałagan 
jest jeszcze większy. Sterty gaba-
rytów są nie tylko nieestetyczne, 
ale także łatwopalne, a przez to 
niebezpieczne. Często blokują 

także dostęp do wiat. Jest to też 
miejsce, w którym mogą zagnieź-
dzić się myszy, a nawet szczury.
 Poruszamy ten temat, po-
nieważ pomimo zamieszczanych 
informacji o terminie odbioru 
gabarytów na drzwiach każdej 
klatki schodowej, miejsca wo-
kół wiat śmietnikowych wciąż 
przypominają wysypiska śmieci. 
A przecież celem ustawienia 
przez Spółdzielnię nowych pergoli 
śmietnikowych było zachowanie 
porządku wokół nich i możliwość 
segregacji odpadów, co jest na-
szym obowiązkiem już od ładnych 
kilku lat. Niestety, rzeczywistość 
pokazuje, że wyrzucamy swoje 
odpady nie tam, gdzie trzeba, 
a także nie zachowujemy terminu 
wystawiania niechcianych rzeczy 
na dzień przed ich odbiorem przez 

Eko–Region. Ster ty zużytych 
rzeczy powiększają się z dnia 
na dzień. W śmietnikach i wokół 
nich lądują stare tapczany, kana-
py albo inne wielkogabarytowe 
meble, tak jakby właściciele tych 
sprzętów nie wiedzieli, że można 
się ich pozbyć podczas zbiórki 
gabarytów lub wywożąc na ul. 
Warzywną w Pabianicach. Tak 
samo wygląda sprawa z oponami. 
Sterty zużytego ogumienia rosną 

przy wiatach śmietnikowych, choć 
to nie miejsce dla nich. A przecież 
oddanie niechcianych rzeczy 
na ul. Warzywną nie wiąże się 
z żadnymi opłatami. Trzeba jednak 
wykazać się inicjatywą i te odpady 
zwyczajnie wywieźć. Przykro 
jednak przyznać, że są wśród 
mieszkańców osoby, które idą po 
najmniejszej linii oporu i po prostu 
zostawiają wielkie gabaryty przy 
śmietnikach. Kto chce mieć pod 
oknami hałdy śmieci? Chyba nikt, 
a jednak sami sobie gotujemy ten 
los. Zdajemy sobie sprawę, że są 
setki, tysiące mieszkańców, któ-
rzy sumiennie segregują odpady. 
Ale codzienne historie pokazują, 
że niestety, są też osoby skrajnie 
nieodpowiedzialne. Tymczasem 
pamiętajmy, że prawidłowa se-
gregacja odpadów komunalnych 

zaczyna się w naszych domach. 
War to oddzielać surowce od 
śmieci, które nie nadają się do 
powtórnego przetworzenia. Je-
śli będziemy pozbywać się od-
padów z domu tylko w formie 
zmieszanej – opłata za odbiór 
śmieci będzie coraz wyższa. 
 Dodatkową kwestią bałaganu 
wokół pergoli jest podrzucanie 
śmieci pod wiaty śmietnikowe 
przez osoby spoza osiedli. Są 

to najczęściej śmieci trudne do 
utylizacji jak opony, pojemni-
ki po olejach i wiele innych. 
Z informacji, którymi dzielą się 
mieszkańcy wynika, że odpady 
te są przywożone samochodami 
w godzinach wieczornych i noc-
nych. Informowanie o tym proce-
derze pracowników Spółdzielni 
nie rozwiązuje problemu. Spół-
dzielnia ani nie organizuje ani nie 
odpowiada za system gospodarki 
odpadami w naszym mieście. 
Nie posiada również narzędzi do 
ścigania sprawców. Każdy z nas, 
będąc świadkiem takich zdarzeń, 
powinien informować o nich od-
powiednie służby, tj. policję czy 
Straż Miejską.
 Ostatnia zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych odbyła się 
na początku września. Kolejna 

zaplanowana jest na grudzień… 
Pamiętajmy, że najprostszym roz-
wiązaniem, by uniknąć bałaganu 
przed oknami, jest poczekanie 
z wystawieniem rzeczy do mo-
mentu, aż będzie miejska zbiórka 
wielkogabarytów. Wtedy w ciągu 
tygodnia ciężarówki objeżdżają całe 
miasto i zbierają wystawione przez 
mieszkańców niepotrzebne rzeczy. 
 Jeśli zalegają nam rupiecie, 
możemy je samodzielnie wywieźć 

Dbajmy wspólnie o porządek
do Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych, który 
został urządzony specjalnie dla 
mieszkańców Pabianic. Mieści 
się on przy ul. Warzywnej 6. 
Jest czynny we wtorki i czwartki 
w godz. 11.00–19.00 oraz w sobo-
ty w godz. 9.00–13.00. Informacji 
udzielają pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego pod numerem telefonu: 42 
22 54 629.

Rodzaje przyjmowanych tam odpadów komunalnych:

  przeterminowane leki;

  chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

  zużyte baterie i akumulatory;

  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

  meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt 
sanitarny, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie 
gosp. domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospo-
darczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych);

  odpady budowlano–rozbiórkowe o kodach z grupy 17 (m.in. 
gruz ceglany, materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, 
styropian, drewno, szkło, itp.);

  zużyte opony (do rozmiaru 1250x400 mm);

  bioodpady (m.in.: liście, trawa, gałęzie);

  opakowania ze szkła;

  opakowania z tworzyw sztucznych;

  opakowania z papieru i tektury;

  opakowania wielomateriałowe;

  metal (złom);

  lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (m.in. zu-
żyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.);

  odpady z tekstyliów i odzieży;

  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powsta-
łe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły i strzykawki ex 20 01 99 – wyłącznie 
w pojemnikach pobranych wcześniej z PSZOK.

 Na pewno każdy przyzna, że z pomocą wskazanych rozwiązań 
i przy odrobinie chęci uda nam się przyczynić do poprawy estety-
ki osiedli. I pamiętajmy – wystawiajmy odpady wielkogabarytowe 
na dzień przed planowaną zbiórką. To pozwoli nam mieszkać 
w estetycznych warunkach, a przez okno będzie witał nas widok 
zieleni, a nie sterty niepotrzebnych rzeczy, które przypominają 
wysypisko śmieci. Dbajmy wspólnie o miejsce, w którym miesz-
kamy.
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Dbajmy wspólnie o porządek

 Przed nami już jesień. Na 
szczęście pozostały nam wspo-
mnienia z wakacji. Przez lipiec 
i sierpień dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe mogły korzystać z szero-
kiej i bardzo różnorodnej oferty 
domów kultury Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Podczas 
wakacji większość zajęć dzieci 
odbywała się stacjonarnie. 
 Dom Kultury „Barak” przy-
gotował warsztaty teatralne, 
muzyczne, plastyczne i sportowe 
oraz naukę gry na gitarze i key-
boardzie. Działała również sekcja 
ping–ponga i kącik gier planszo-

wych. W harmonogramie znalazła 
się także poranna gimnastyka dla 
pań i joga. Dla dorosłych odbywa-
ły się lekcje języka angielskiego. 
W Domu Kultury „Barak” na scenę 
weszli soliści z Klubu Seniora 
„Jarzębina”: Elżbieta Borkiewicz, 
Jadwiga Supczyńska, Wanda Bal, 
Elżbieta Laskowska, Stanisław 
Miller i Henryka Gajda. 
 W Spółdzielczym Domu Kul-
tury przy ul. Orlej tradycyjnie już 
przygotowano szeroką ofertę zajęć 
sportowych również na świeżym 
powietrzu. Były też zajęcia śpiewu 
i lekcje języka angielskiego dla do-

rosłych. SDK zorganizował ciekawą 
wycieczkę do Płocka. Na wyciecz-
kowiczów czekał również spacer 
w ogrodzie zoologicznym, rejs po 
rzece i piknik z ogniskiem w stanicy 
„Flis”. Nie zabrakło wyjazdów na 
basen „Oceanik” do Tuszyna. Klub 
Seniora „Złota Jesień” pod dyrekcją 
Marka Koszady przygotował spek-
takl muzyczny, w którym wystąpili: 
Jan Bartnicki, Elżbieta Matusiak, 
Zofia Walczak, Franciszek Walczak, 
Jadwiga Bajer, Mirosław Madej 
i Irena Muszyńska. 
 W Osiedlowym Domu Kultury 
przy ul. Łaskiej odbywały się 

Domy kultury tętnią życiem

zajęcia muzyczne, lingwistyczne, 
sportowe i plastyczne. Nie nudzili 
się uczestnicy zajęć w pracowni 
malarstwa i rysunku. Swoje godzi-
ny wykorzystywali też ci, którzy 
lubią grać w tenisa stołowego 
oraz kolekcjonerzy znaczków 
pocztowych i monet. Najmłodsi 
brali udział w warsztatach geo-
graficznych „Mały turysta” i zaję-
ciach „Mały odkrywca”. W Klubie 
Seniora „Brzoza” podczas wakacji 
na scenie zaprezentowali się: 
Alicja Wibig, Ryszard Grzelczak, 
Seweryn Wartalski i Janina Mil-
czarek.

 W domach kultury spółdziel-
ni trwa już nowy rok kultural-
no–oświatowy, na który Spół-
dzielnia przygotowała ciekawy 
harmonogram zajęć. Zarówno 
dzieci, jak i osoby dorosłe spę-
dzają wolny czas w miłym to-
warzystwie, realizując swoje 
pasje i zainteresowania. O tym, 
co dzieje się w placówkach, in-
formujemy na stronie psm–pa-
bianice.pl w zakładce „domy 
kultury”. Tam również znajdziecie 
Państwo aktualny na dany mie-
siąc plan proponowanych zajęć 
i imprez.
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Harmonogram pracy domów kultury w październiku
Osiedlowy Dom Kultury 
przy ul. Łaskiej 46/48, 

tel. (42) 215–78–56 lub 508–352–324

Spółdzielczy Dom Kultury
 przy ul. Orlej 45, 

tel. (42) 215–11–09 lub 508–352–291

Dom Kultury „Barak” 
przy ul. Brackiej 27a,

tel. (42) 214–89–92 lub 668–836–770

  Recital solisty Ryszarda Grzelczaka w Klubie Seniora 
– 6.10 godz. 14.00

  Wspomnienia znanych i lubianych artystów muzycz-
nych – 13.10 godz. 14.00

  „Muzyczny kalejdoskop świata” – występ muzycz-
no–artystyczny solistów dla Klubu Seniora „Brzoza” 
– 20.10 godz. 14.00 

  „KWIATY” – wystawa fotograficzna autorstwa Janu-
sza Śmiałowskiego z gościnnym udziałem Mirosławy 
Kuchciak–Brancewicz – 21.10 godz. 18.00 

  Dzień Seniora w Klubie Seniora „Brzoza” – 27.10 godz. 
14.00

PONIEDZIAŁEK

  Zajęcia sportowe: tenis stołowy dla dorosłych i senio-
rów – godz. 9.00

  Nauka języka angielskiego dla początkujących – godz. 
11.00

  „Mały turysta” – zajęcia dla dzieci – godz. 14.00

WTOREK

  Zajęcia sportowe: joga – godz. 10.00
  Zajęcia sportowe: tenis stołowy dla młodzieży i doro-
słych – godz. 14.00

  Zajęcia muzyczne: nauka gry na instrumentach  
– godz. 15.30

  Koło filatelistów, numizmatyków i kolekcjonerów 
– godz. 16.00

ŚRODA

  Zajęcia sportowe: tenis stołowy dla dorosłych i senio-
rów – godz. 8.30

  Spotkania Klubu Seniora „Brzoza” – godz. 14.00
  Klub Miłośników Brydża (grupa I) – godz. 15.00
  Pracownia malarstwa i rysunku – dla dzieci od lat 7, 
godz. 15.00

  Klub Dyskusyjny (raz w miesiącu) – godz. 16.00

CZWARTEK

  Próba Zespołu Wokalnego „Pod Brzozami” – godz. 
10.00

  Próba śpiewu – soliści – godz. 12.00
  Zajęcia sportowe: tenis stołowy dla młodzieży i doro-
słych – godz. 14.00

  Klub Miłośników Brydża (grupa II) – godz. 14.00
  Grupa fotograficzna ODK – godz. 17.00

PIĄTEK

  Zajęcia sportowe: joga – godz. 10.00
  Próba śpiewu (soliści) – godz. 12.00
  Wystawy fotograficzne w Galerii ODK

  – godz. 16.00

  Wyjazd na basen do Tuszyna: ćwiczenia w wodzie 
– 2 i 8.10 

  Spotkania w Klubie Seniora „Złota Jesień” – ponie-
działek godz. 14.00

  Zespół Wokalny „Złota Jesień” 
 – próby solistów poniedziałek godz. 16.00
 – próby zespołu wtorek godz. 10.00
  Sekcja nauki gry na instrumentach – poniedziałek od 
godz. 17.00

  Jak odnaleźć spokój i harmonię – wtorek godz. 17.30, 
czwartek godz. 17.00

  Nauka języka angielskiego:
 wtorek – godz. 16.30        
 środa – godz. 16.30
 czwartek – godz. 10.00, godz. 16.30
 
PONIEDZIAŁEK

  Zajęcia sportowe: uda, biodra, pośladki – godz. 16.30
  Zajęcia sportowe: talia brzuch – godz. 18.00

WTOREK

  Zajęcia sportowe: gimnastyka usprawniająca – godz. 
16.30

  Zajęcia sportowe: aerobik – godz. 18.00
 
ŚRODA

  Zajęcia sportowe: stawiam na stawy – godz. 16.30
  Zajęcia sportowe: gimnastyka odchudzająca – godz. 
18.00

CZWARTEK 

  Zajęcia sportowe: wzmacnianie mięśni posturalnych 
– godz. 9.00

  Zajęcia sportowe: aerobik – godz. 18.00

PONIEDZIAŁEK

 Terapia logopedyczna dla dzieci – godz. 13.00
 Zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych” 

dla dzieci w wieku 7–12 lat – godz. 16.00
 Zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora” dla 

dzieci w wieku 7–12 lat – godz. 16.00
 Terapia pedagogiczna: pomoc w nauce dla dzieci 6–10 

lat – godz. 16.00
 Nauka języka angielskiego dla seniorów (grupa za-

awansowana) – godz. 17.30

WTOREK

 Terapia logopedyczna dla dzieci – godz. 8.30
 Zajęcia sportowe: joga – godz. 8.30
 Zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa” 

dla dzieci w wieku 7–12 lat – godz. 16.00
 Zajęcia decoupage w Klubie Technik Zdobniczych 

„Deco–Pasja” – godz. 16.30
 Zajęcia sportowe: gimnastyka na zdrowy kręgosłup 

– godz. 17.00
 Zajęcia sportowe: gimnastyka oddechowo–relaksa-

cyjna dla pań – godz. 18.00

ŚRODA

 Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów 
– godz. 10.00 

 Terapia logopedyczna dla dzieci – godz. 13.00
 Zajęcia sportowe: sekcja ping–ponga dla dzieci – godz. 

14.00–16.00
 Nauka języka angielskiego dla dzieci 7–12 lat – godz. 

16.00 
 Zajęcia sportowe: gimnastyka i aerobik – godz. 17.00
 Zajęcia muzyczne: nauka gry na instrumentach: gitara 

i keyboard – godz. 17.00
 Próby solistów z zespołu wokalnego „Jarzębinki” 

– godz. 18.00

CZWARTEK

 Terapia logopedyczna dla dzieci – godz. 8.30
 Zajęcia sportowe: joga – godz. 9.00
 Spotkania dzieci z sekcji muzycznej – godz. 14.30
 Spotkania Klubu Seniora „Jarzębina” – godz. 16.00

PIĄTEK

 Nauka języka angielskiego dla seniorów (grupa średnio 
zaawansowana) – godz. 10.00

 Konsultacje logopedyczne dla dzieci – godz. 10.00–
13.00

 Zajęcia sportowe: sekcja ping–ponga dla seniorów 
– godz. 12.00
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Spółdzielcze Biuro 
Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami

ul. Zamkowa 42/44
tel. 42 215 21 84 w. 58 lub 13; tel. 513 038 651; 

tel. 513 097 303; tel. 513 038 588

Godziny przyjęć:

pn. 7.00–17.00; wt. – pt .7.00–15.00

Biuro Obsługi Mieszkańców 
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zamkowa 42/44, tel. 42–227–10–33

czynne jest w poniedziałki w godz. 7.00–17.00,
od wtorku do piątku 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, ko-
mórkowy, 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:

  przyjmowanie pism od mieszkańców,
  przyjmowanie i rejestrowanie wniosków: do kancelarii notarialnej, 
do sądu, do Urzędu Skarbowego, do banku, do innych instytucji 
i dla potrzeb członków Spółdzielni,

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

  udzielanie informacji w sprawach dotyczących działalności 
Spółdzielni.

Harmonogram przeglądów instalacji gazowej w październiku
ADMINISTRACJA NR 1

Łaska 42 1.10.2021 piątek • 4.10.2021 poniedziałek • 5.10.2021 wtorek  

Toruńska 18 7.10.2021 czwartek • 8.10.2021 piątek • 11.10.2021 poniedziałek   

Śniadeckiego 2 12.10.2021 wtorek • 14.10.2021 czwartek • 15.10.2021 piątek  

Śniadeckiego 4 18.10.2021 poniedziałek • 19.10.2021 wtorek • 21.10.2021 czwartek

Kochanowskiego 3/9 22.10.2021 piątek • 25.10.2021 poniedziałek • 26.10.2021 wtorek 
 • 28.10.2021 czwartek

ADMINISTRACJA NR 2

Broniewskiego 7/9 1.10.2021 piątek • 4.10.2021 poniedziałek • 5.10.2021 wtorek   

Matejki 49 7.10.2021 czwartek • 8.10.2021 piątek • 11.10.2021 poniedziałek  

Cicha 34 12.10.2021 wtorek • 14.10.2021 czwartek • 15.10.2021 piątek   

Cicha 37 18.10.2021 poniedziałek • 19.10.2021 wtorek • 21.10.2021 czwartek  

ADMINISTRACJA NR 3

3 Maja 4 1.10.2021 piątek  • 4.10.2021 poniedziałek 

P. Skargi 74A  5.10.2021 wtorek • 7.10.2021 czwartek • 8.10.2021 piątek    

Warszawska 59A 11.10.2021 poniedziałek • 12.10.2021 wtorek    

Nawrockiego 11 14.10.2021 czwartek • 15.10.2021 piątek • 18.10.2021 poniedziałek  
 • 19.10.2021 wtorek • 21.10.2021 czwartek • 22.10.2021 piątek 
 • 25.10.2021 poniedziałek  • 26.10.2021 wtorek 

ADMINISTRACJA NR 4

Roweckiego 27 1.10.2021 piątek • 4.10.2021 poniedziałek • 5.10.2021 wtorek  
 • 7.10.2021 czwartek 

Roweckiego 23 8.10.2021 piątek • 11.10.2021 poniedziałek • 12.10.2021 wtorek 
 • 14.10.2021 czwartek

Roweckiego 29 15.10.2021 piątek • 18.10.2021 poniedziałek • 19.10.2021 wtorek

20 Stycznia 64 21.10.2021 czwartek • 22.10.2021 piątek • 25.10.2021 poniedziałek

20 Stycznia 91 26.10.2021 wtorek • 28.10.2021 czwartek • 29.10.2021 piątek

ADMINISTRACJA NR 5

Wajsówny 25 1.10.2021 piątek • 4.10.2021 poniedziałek • 5.10.2021 wtorek   

Smugowa 37 7.10.2021 czwartek • 8.10.2021 piątek • 11.10.2021 poniedziałek   

Roweckiego 21 12.10.2021 wtorek • 14.10.2021 czwartek • 15.10.2021 piątek 
 • 18.10.2021 poniedziałek  

Roweckiego 11 19.10.2021 wtorek • 21.10.202 czwartek • 22.10.2021 piątek 5 i 6 klatka  
 25.10.2021 poniedziałek • 26.10.2021 wtorek   

 Bugaj 80 28.10.2021 czwartek • 29.10.2021 piątek     


