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Dobiegły końca remon-
ty i ocieplenia nierucho-
mości przy ulicy 1 -go Maja,

choć wszystkie prace pro-
wadzone na tym osiedlu
miały trwać do końca paź-
dziernika. Spółdzielnia i
mieszkańcy są zadowole-
ni, bowiem prace bez więk-
szych przeszkód, udało się
zrealizować zdecydowanie
wcześniej.

czytaj str. 3

REKORDOWA ILOŚĆ
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

"WALNE" w Spółdzielni

Blisko pięć godzin trwa-
ło tegoroczne Walne Zgro-
madzenie. Pomimo słabej
frekwencji, wszystko uda-
ło się sprawnie przepro-
wadzić. O zebraniu roz-
mawialiśmy z Prezesem

SM, Markiem Chmielem.
Zebranie odbyło się w pią-
tek, 6 czerwca, a przybyło
na nie raptem 1% upraw-
nionych członków.

czytaj str. 5

PRACE REMONTOWE

Przed nami okres wa-
kacyjny, czas odpoczynku.
Dla Spółdzielni jest to
jednak okres wzmożonej
pracy. Na osiedlu Helenki
trwają remonty balkonów,
remonty niezbędne albo-

wiem zdecydowana więk-
szość balkonów jest w
złym stanie technicznym.

czytaj str. 4
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Z prac Rady Nadzorczej

Dyżur Przewodniczącego Rady Nadzorczej odbywa się
w każdy poniedziałek w godzinach od 1 5:45 do 1 6:30
w siedzibie Spółdzielni ul. Chłapowskiego 5
tel. 600 467 908, e-mail: klaczynski@o2.pl

W minionym drugim kwar-
tale 201 4 roku, Rada Nad-
zorcza odbyła 3 posiedzenia,
29 kwietnia, 1 2 maja oraz 26
czerwca. Podczas kwietnio-
wych obrad Rada wysłucha-
ła biegłego rewidenta w
sprawie badania bilansu
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Śremie za 201 3 rok.

W maju omówiono przede
wszystkim przygotowania do
czerwcowego Walnego Zgro-
madzenia Członków. Zarząd
przedstawił projekty uchwał,
przedyskutowano proponowa-
ny porządek obrad. Ponadto
przedstawione zostały projek-
ty sprawozdań Zarządu i Ra-
dy Nadzorczej. W minionym
kwartale Rada przeprowadza-
ła rozmowy z osobami posia-
dającymi zadłużenie wobec
Spółdzielni, z tytułu opłat eks-
ploatacyjnych oraz innych
opłat. W ich wyniku w wielu
przypadkach zostały uzgod-
nione warunki spłaty zaległo-
ści. Wobec kilku osób, pomimo
wcześniejszych ustaleń spła-
ty i braku ich realizacji przez
członka, Rada Nadzorcza mu-
siała podjąć decyzję o wykre-
śleniu z członkostwa w
Spółdzielni. Zdarzyło się jed-
nak kilka przypadków, że w
związku z ustaniem przyczyn
wcześniejszego wykluczenia
członka tj . w związku z całko-
witą spłatą zaległości wobec

Spółdzielni, Rada podjęła
uchwały w sprawie zmiany
uchwały Rady Nadzorczej w/s
wykluczenia członka. Tym sa-
mym osoby te wróciły do gro-
na członków naszej Spół-
dzielni. Mamy nadzieję, że ich
dotychczasowa zła sytuacja
finansowa nie powróci, a ich
problemy nie będą musiały
być przedmiotem rozstrzy-
gnięć Rady. Podczas posie-
dzeń Rada Nadzorcza z
Zarządem szczegółowo omó-
wiła sprawy poruszane na ma-
jowych zebraniach z miesz-
kańcami nieruchomości. Prze-
analizowane zostały także
złożone wnioski podczas
tegorocznego Walnego Zgro-
madzenia. Przyjęty został tak-
że nowy regulamin orga-
nizacyjny zakładu pracy Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Śre-
mie.
Zarząd na każdym posiedze-
niu Rady Nadzorczej przed-
stawiał real izację wniosków z
poprzedniego posiedzenia
oraz omawiał sprawy bieżą-
ce, którymi się zajmuje takie
jak: termomodernizacja, re-
monty i inwestycje. Zaprezen-
towano również działanie
Elektronicznego Biura Obsłu-
gi Klienta.

(Rada Nadzorcza)
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REKORDOWA ILOŚĆ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

Dobiegły końca remonty i
ocieplenia nieruchomości
przy ulicy 1 -go Maja, choć
wszystkie prace prowadzo-
ne na tym osiedlu miały
trwać do końca październi-
ka. Spółdzielnia i mieszkań-
cy są zadowoleni, bowiem
prace bez większych prze-
szkód, udało się zrealizo-
wać zdecydowanie wcześ-
niej.

Umożliwiło to, bez zbędnej
zwłoki, podjęcie prac termo-
modernizacyjnych kolejnych
nieruchomości. Obecnie trwa-
ją inwestycje przy ul. Dezy-
derego Chłapowskiego bloki
od nr 21 do 29. Poza samą
termomodernizacją wynikają-
cą z audytu, zrealizowanych
zostanie cały szereg zadań
dodatkowych. Będąc na tych
nieruchomościach Spółdziel-
nia chce wykonać jak najwięk-
szy zakres robót. Prace
dotyczące ochrony cieplnej
budynku, to m. in. : wymiana
stolarki okiennej na częściach
wspólnych, docieplenie ścian,
stropodachu, piwnic, czy mo-
dernizacja instalacj i ciepłej
wody i centralnego ogrzewa-
nia. Oprócz tych prac wyko-
nanych zostanie także szereg
prac dodatkowych: przebudo-

wa wejść do klatek schodo-
wych oraz ich malowanie,
konserwacja, remont dachów
i balkonów oraz przebudowa
dróg wewnętrznych i chodni-
ków.
W sumie w tym roku, po

raz pierwszy w historii Spół-
dzielni, ocieplonych zosta-
nie aż 1 3 budynków.
Ponadto w wyniku przepro-
wadzonych przetargów, uda-
ło się uzyskać Spółdzielni za
wykonanie robót, niższe ce-
ny niż wcześniej zakładano.
Tegoroczna termomoderniza-
cja będzie tańsza o ponad mi-
l ion złotych. Niezwykle
istotnym elementem finanso-
wania tego typu prac jest tzw.
premia termomodernizacyj-
na, którą Spółdzielnia uzyska-
ła dla nieruchomości. Premia
stanowi pomoc finansową
przyznawaną inwestorom
przez państwo. Jest ona prze-
znaczona na spłatę części
kredytu zaciągniętego na
przedsięwzięcie termomoder-
nizacyjne. Premia przyzna-
wana jest przez Bank
Gospodarstwa Krajowego
ze środków Funduszu Termo-
modernizacji i Remontów. Wa-
runkiem skorzystania z dofi-
nansowania jest zaciągnięcie
kredytu w banku komercyj-
nym na pokrycie kosztów re-

al izacji inwestycji . Zgodnie
z ustawą, premia termomo-
dernizacyjna przysługuje wów-
czas, gdy z audytu ener-
getycznego wynika, że na sku-
tek przedsięwzięcia termomo-
dernizacyjnego nastąpi
zmniejszenie rocznego zapo-

trzebowania na energię. A w
planach do termomoderniza-
cj i są kolejne bloki – na He-
lenkach. W tej chwil i prze-
prowadzane są analizy zuży-
cia ciepła dla poszczególnych
nieruchomości.

(TV)



Przed nami okres waka-
cyjny, czas odpoczynku.
Dla Spółdzielni jest to jed-
nak okres wzmożonej pra-
cy.

Na osiedlu Helenki trwają
remonty balkonów, remonty
niezbędne albowiem zdecy-
dowana większość balkonów
jest w złym stanie technicz-
nym. Zerwanie posadzki be-
tonowej, aż do płyty nośnej
balkonu, opierzeń balkonu,
wykonanie izolacj i z papy no-
wych opierzeń oraz nowej po-
sadzki z pewnością pozwoli
na długoletnie użytkowanie
tych balkonów. Przy tym wy-
konywane będzie malowanie
ściany okiennej oraz zosta-
nie ułożony tynk mineralny.
Wymieniane będą również

drzwi wejściowe do budyn-
ków, co poza poprawieniem
estetyki pozwoli w okresie je-
sienno-zimowym na zmniej-
szenie strat ciepła. Wszystkie
te prace wchodzą w skład ro-
bót towarzyszących termo-
modernizacji a więc w
przyszłości przy ocieplaniu
budynków nie będzie potrze-
by powtórnego ich wykona-
nia. Ponadto prace ujęte w
planie remontowym na 201 4
rok to między innymi: wymia-
na ekranów balkonowych w
budynkach przy ul. Chłapow-
skiego 1 2, malowanie klatek

schodowych przy ul. Kil ińskie-
go, Poznańskiej, Nowej Strzel-
nicy, Roweckiego i Chła-
powskiego. Wymienione zo-
staną także urządzenia za-
bawowe w Śremie przy
ul.Okulickiego, Grota-Rowec-
kiego oraz Nowej Strzelnicy.
Przed nami jeszcze wiele za-
dań do wykonania, w tym pra-
ce polegające na wymianie
wyłazów dachowych i kon-
serwacji dachów.

(SM)
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PRACE REMONTOWE NASZYCH OSIEDLI

MAJOWE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Miejsca parkingowe, go-
spodarka odpadami komu-
nalnymi czy bezpieczeństwo
na osiedlach - to główne te-
maty, które poruszane by-
ły podczas zebrań zor-
ganizowanych przez Spół-
dzielnię dla mieszkańców
w maju.

Spotkań odbyło się sześć –
cztery w Śremie i po jednym
w Kórniku i Książu Wielko-
polskim. Frekwencja była bar-
dzo dobra i cieszy fakt, że
coraz większa ilość miesz-
kańców osiedl i rozmawia o
tym co ich trapi. Zarząd na
zebrania zaprosił m. in. przed-
stawiciel i Pol icj i i Straży Miej-
skiej. Mieszkańcy gościom
zadawali wiele istotnych py-
tań, na które udzielone zo-
stały szczegółowe odpo-
wiedzi.
- Dziękujemy mieszkańcom
za przybycie i złożone uwa-
gi. Daje to pewien obraz na-

szych nieruchomości.
Cieszymy się, że w wyniku
naszego zaproszenia stawil i
się przedstawiciele straży
miejskiej i pol icj i . Dzięki te-
mu, że pojawil i się na niektó-
rych spotkaniach radni,
mogliśmy poruszyć o wiele
więcej tematów – mówi Ka-
rol ina Posadzy, Członek Za-
rządu Spółdzielni.
Obok ogólnych informacji o
Spółdzielni, w tym przepro-
wadzonej lustracj i , mieszkań-
cy pytal i o rzeczy naj-
drobniejsze, ale za to dla nich
bardzo ważne, jak przycięcia
drzew i krzewów, czy wymia-
na piasku w piaskownicach
dla najmłodszych. Wielu z
mieszkańców czeka cały rok
ze swoimi uwagami, a prze-
cież mogą każdego dnia udać
się do Spółdzielni i tam po-
rozmawiać z pracownikami.
W naszej Spółdzielni funkcjo-
nuje 24h Biuro Obsługi Loka-
tora, oraz od niedawna
platforma elektroniczna ta-

kich usług. W poniedziałki
dyżuruje Zarząd oraz
Przewodniczący Rady Nad-
zorczej, więc ten kontakt na-
prawdę może być częstszy i
lepszy. Rok rocznie pojawia
się także problem podniesie-
nia poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców Śremu i nad-
zoru nad ich mieniem. Jed-
nym z tematów były też
problemy związane z odpa-
dami komunalnymi. Miesz-
kańcy zgłaszali uwagi w
zakresie segregacji śmieci,
dbania o porządek wokół kon-
tenerów. Jednak największe
zainteresowanie wzbudzały
sprawy remontów i związane
z nimi wydatki. Plan remon-
tów Zarząd co roku przedsta-
wia Radzie Nadzorczej, któ-
ra zatwierdza ich zakres i
koszty z nimi związane. Tak
dzieje się od wielu lat. – mó-
wi Karol ina Posadzy Wszyst-
kie uwagi z zebrań
przekażemy odpowiednim
organom, a tymi, którymi sa-

mi możemy się zająć, na pew-
no się zajmiemy – mówi dalej
Posadzy. Pojawiła się także
kwestia wymiany wodomie-
rzy, albowiem Spółdzielnia
rozpoczęła proces wdraża-
nia radiowego systemu od-
czytu wodomierzy. Tradycyjnie
rozmawiano też o niewystar-
czającej i lości miejsc parkin-
gowych. Osobne w tym
zakresie problemy dotyczyły
ul icy Poznańskiej - Tam współ-
właściciele nieruchomości,
czyl i mieszkańcy posiadają-
cy odrębną własność, nie mo-
gą dojść do porozumienia
niezbędnego do uzyskania
pozwolenia na budowę. Ta-
ka postawa mieszkańców
sprawia, że na chwilę obec-
ną nie jest możliwie podjęcie
prac modernizacyjnych – mó-
wi Członek Zarządu.

(TV)
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ZMIANY PUNKTÓW ODBIORU ŚMIECI

Jak już wcześniej informo-
waliśmy na łamach Infor-
matora, utworzone zostały
nowe miejsca pod kon-
tenery na śmieci.

Zmiany były konieczne, bo-
wiem związane są z plano-
wanym przez powiat i gminę
remontem ulic w obrębie Osie-
dla Jeziorany - Chodzi o ul i-

ce Chłapowskiego, Rowec-
kiego i Okulickiego. Przebu-
dowane będą też parkingi, a
co za tym idzie, zostal iśmy
wyproszeni z kontenerami na
śmieci z miejsc, usytuowa-
nych bezpośrednio przy dro-
dze, a przeznaczonych do
parkowania samochodów –
tłumaczy Zastępca Prezesa
Zarządu Marek Mansfeld. No-
wy punkt odbioru powstał mię-

dzy innymi przy ul. Komo-
rowskiego 1 , w wyniku cze-
go przestało istnieć miejsce
z kontenerami na wysokości
przychodni zdrowia. Tam kon-
tenery stały bezpośrednio na
miejscach parkingowych.
Kolejny zl ikwidowany punkt
to ten przy kompleksie Re-
lax, a mieszkańcy będą mu-
siel i wyrzucać śmieci przy
ul icy Roweckiego 8. Przesu-

nięty został też punkt odbio-
ru odpadów przy Komo-
rowskiego 5 – tam też były
zajmowane miejsca w pasie
drogowym. Śmieci trzeba bę-
dzie wyrzucać przy parkingu
wybudowanym przez Spół-
dzielnię na wysokości przed-
szkola.

(SM)

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Blisko pięć godzin trwało
tegoroczne Walne Zgroma-
dzenie. Pomimo słabej fre-
kwencji, wszystko udało się
sprawnie przeprowadzić.
O zebraniu rozmawialiśmy
z Prezesem Spółdzielni,
Markiem Chmielem.

- Zebranie odbyło się w pią-
tek, 6 czerwca, a przybyło na
nie raptem 1% uprawnionych
członków Spółdzielni. To ma-
ło, ale jesteśmy zadowoleni,
bowiem to grono osób bar-
dzo sprawnie podejmowało
najważniejsze dla Spółdziel-
ni decyzje – zatwierdzenie
sprawozdania finansowego,
przedstawienie opini i biegłe-
go rewidenta oraz określenie
najwyższej sumy zobowiązań
jaką spółdzielnia może zacią-
gnąć na najbl iższy okres. Pod -
jęcie tej uchwały decyduje o
tym, że Spółdzielnia dalej
będzie mogła prowadzić pra-
ce remontowe, jak choćby
termomodernizacyjne.
Nie zabrakło wolnych gło-
sów i wniosków – o co naj-
częściej pytali mieszkańcy
spółdzielczych zasobów?
- To były sprawy, które na co
dzień nurtują mieszkańców.

W zasadzie te sprawy powin-
ny być poruszone na spotka-
niach środowiskowych, a nie
na Walnym Zgromadzeniu.
Mieszkańcy pytal i o ciepło,
wodę, czy porządki na osie-
dlach. Staral iśmy się wysłu-
chać wszystkich kwesti i , ale
mogliśmy to zrobić jedynie
ogólnie. Często poruszane
tematy dotyczyły bardzo
szczegółowych informacji .

Powody do zadowolenia
ma również Zarząd – abso-
lutorium otrzymał większo-
ścią głosów.
- W imieniu swoim własnym
oraz pozostałych członków
zarządu dziękuję wszystkim
głosującym. Jest to wyraz
pewnego rodzaju zaufania i
docenienie tego, co robimy i
co zamierzamy robić dalej.

Jakie są najbliższe plany
Zarządu Spółdzielni?
- Najbl iższe plany są zwią-
zane przede wszystkim z
ukończeniem rozpoczętych
robót termomodernizacyjnych,
z przygotowaniem się do ocie-
pleń na kolejnej grupie bu-
dynków na osiedlu Helenki
oraz z jedną z najistotniej-
szych kwesti i - budową no-

wych budynków w okolicach
Szkoły Podstawowej numer 6.

Uchwała postulująca w
sprawie śmieci na obradach
Walnego Zgromadzenia.
Członkowie naszej Spółdziel-
ni zgłosi l i do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia pro-
jekt uchwały w sprawie za-
opiniowania i złożenia
postulatów dotyczących go-
spodarki odpadami komunal-
nymi. W uchwale została
wyrażona dezaprobata miesz-
kańców wobec podwyższe-
nia przez gminę opłat za
śmieci segregowane z 7 zł na
1 0 zł i za śmieci niesegrego-
wane z 7 zł na 1 5 zł oraz od-
biór śmieci wielkogabary-
towych tylko dwa razy w ro-

ku. Mieszkańcy Śremu, człon-
kowie naszej Spółdzielni
poprzez tę uchwałę postulu-
ją o podjęcie przez gminę,
działań mających na celu
uszczelnienie sytemu gospo-
darki odpadami komunalny-
mi i objęcie wszystkich
właściciel i nieruchomości obo-
wiązkiem składania deklara-
cj i i wnoszenia opłat oraz
zwiększenie nadzoru i dosto-
sowanie częstotl iwości od-
bioru odpadów wielkogabary-
towych do potrzeb nierucho-
mości. Uchwała została pod-
czas Walnego Zgromadzenia
przyjęta i została przekaza-
na gminie.

(TV)
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W związku z licznymi py-
taniami mieszkańców w cza-
sie przeprowadzanych
termomodernizacji budyn-
ków, dotyczącymi sposo-
bu naprawy balkonów i
tarasów, przedstawiamy
przykładowe technologie
napraw oparte na materia-
łach marki PCI.

Starą okładzinę ceramicz-
ną należy usunąć (najlepiej
całopowierzchniowo).W przy-
padku dobrych parametrów
wytrzymałościowych warstwy
dociskowej/spadkowej, od-
powiedniego spadku i ukła-
du dylatacj i należy wyrównać
ewentualne nierówności w
zakresie warstw 5 – 30 mm
zaprawą PCI Pericem Tixo
przed naniesieniem izolacj i
podpłytowej PCI Seccoral 1
K. W przypadku słabych pa-
rametrów wytrzymałościo-
wych warstwy dociskowej
/spadkowej, braku spadków
(zalecane ok. 1 ,5 % – 2 % )
należy wykonać jastrych po-
nownie metod tradycyjną lub
przy użyciu materiałów szyb-
kowiążących. Jastrych (war-
stwę dociskową/spadkową)
można wykonać szybkowią-
żącym, gotowym jastrychem
PCI Novoment M1 plus/PCI
Novoment M3 plus, lub szyb-

kowiążącym cementem PCI
Novoment Z1 /PCI Novoment
Z3 mieszanym z kruszywem
frakcji 0 – 8 mm w proporcj i
1 :5 wagowo. Minimalna gru-
bość jastrychu powinna wy-
nosić ok. 4,5 cm. W przypadku
warstw jastrychu poniżej 4,5
cm zastosować należy war-
stwę mostka sczepnego PCI
Repahaft. Jastrych nanosić
na mostek sczepny metodą
„mokro na mokro”. Obróbkę
blacharską (zalecana blacha
o lepszych parametrach an-
tykorozyjnych) zamocować
odpowiednio na warstwie do-
ciskowej/spadkowej względ-
nie pod warstwą dociskową.
Następnie po odtłuszczeniu
zagruntować materiałem epo-
ksydowym i przesypać su-
szonym ogniowo piaskiem
kwarcowym w celu uzyska-
nia przyczepności z izolacją
podpłytową PCI Seccoral 1
K. W warstwę izolacj i podpły-
towej na styku krawędzi bla-
chy i podłoża wklejamy taśmę
uszczelniającą PCI Pecitape
Objekt 1 20 mm. Opcjonalnie
obróbkę blacharską można
zamontować pod warstwą do-
ciskową/ spadkową. Pierw-
szą warstwę PCI Seccoral 1
K nanieść na matowo wilgot-
ne podłoże jako warstwę grun -
tującą ze zwiększoną o 1 0 %
ilością wody zarobowej. W
drugą warstwę PCI Seccoral
1 K wkleić na „świeżo” taśmę
uszczelniającą PCI Pecita-
pe Objekt 1 20 mm w kształ-
cie „omegi” w dylatacje
powierzchniowe i obwodowe.
Opcjonalnie powierzchnię bal-
konów można całopowierzch-
niowo zaizolować samo-
przylepną matą izolacyjną
PCI Pecilastic WS po uprzed-
nim zagruntowaniu podłoża

PCI Pecimor F lub PCI Giso-
grund. Przyklejoną matę izo-
lacyjną PCI Pecilastic WS
wykończyć obwodowo taśmą
uszczelniającą PCI Pecitape
Objekt 1 20mm zatopioną w
elastycznym szlamie cemen-
towym PCI Seccoral 1 K.
Okładzinę ceramiczną nale-
ży wykleić elastyczną zapra-
wą klejową PCI Pericol Flex
lub elastyczną zaprawą płyn-
nowarstwową PCI Pericol Flu -
id Flex zwracając uwagę na
pełne wypełnienie przestrze-
ni podpłytkowej. Do wypeł-
nienia spoin zaleca się użyć
uelastycznionej, hydrofobo-
wej fugi PCI Flexfug lub PCI
Megafug. Zalecana szero-
kość fug nie powinna być
mniejsza niż 5 mm.Powierzch-
niowe fugi dylatacyjne, miej-
sca styku płyty z cokołem,
górne krawędzie cokołów na-
leży wypełnić jedno kompo-
nentowym uszczelniaczem
poliuretanowym PCI Elritan
1 00 lub sil ikonem PCI Silco-
fug E. Alternatywą dla okła-
dzin ceramicznych stoso-
wanych jako wierzchnia war-

stwa tarasów i balkonów mo-
że być również powłoka
żywiczna. W przypadku ta-
kiego rozwiązania należy na
przygotowane wcześniej pod-
łoże o odpowiednich parame-
trach wytrzymałościowych
nanieść poprzez szpachlo-
wanie pierwszą warstwę PCI
PUR-Grund wymieszaną z
piaskiem kwarcowym w pro-
porcj i 1 :1 lub 1 :2. Następnie
należy nanieść barwną war-
stwę żywicy PCI Pursol 1 K,
którą opcjonalnie można po-
sypać bezpośrednio po na-
niesieniu płatkami z tworzywa
sztucznego o różnej kolory-
styce. Jako warstwę ostatecz-
ną w przypadku zastosowania
płatków nanieść przezroczy-
sty PCI Pursol 1 K, lub ponow-
nie barwną wersję PCI Pursol
1 K. W trakcie wykonywania
robót należy spełniać wymo-
gi obowiązujących norm, prze-
pisów budowlanych i ogólnie
przyjętych zasad sztuki bu-
dowlanej oraz wytyczne pro-
ducenta, zawarte w infor-
macjach o produktach.

TECHNOLOGIE NAPRAWY BALKONÓW I TARASÓW P R O M O C J A
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WYKAZ OPŁAT WNOSZONYCH DO SPÓŁDZILNI ORAZ INNYCH PODMIOTÓW

PROZDROWOTNE INICJATYWY DLA KOBIET

Kolejny już raz przed Spół-
dzielnią Mieszkaniową w
Śremie stanął nowoczesny
mammobus, gdzie miesz-
kanki Śremu mogły się zba-
dać.

Firma Medica wraz ze Spół-
dzielnią zaoferowały możli-
wość wykonania badania
nowoczesnym mammogra-
fem cyfrowym bez koniecz-
ności wyjazdu do Poznania.
-Mamy nadzieję, że te inicja-
tywy, które podejmujemy cie-
szą się zainteresowaniem, że
profi laktyka regularnych ba-

dań przyniesie sukces w po-
staci lepszego zdrowia – mówi
Karol ina Posadzy, Członek
Zarządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Śremie. Pracow-
nicy jeżdżącego po Polsce
mammobusu potwierdzają,
że z roku na rok przybywa
kobiet, które chcą się zbadać.
Każdego dnia do mobilnej
pracowni przychodzi od 50
do 1 00 kobiet. Taką samą fre-
kwencję zanotowano w Śre-
mie. Przypomnijmy, że
darmowe badanie finansowa-
ne przez Narodowy Fundusz
Zdrowia przysługuje kobie-
tom w wieku od 50 do 65 lat,

które w ciągu ostatnich dwóch
lat nie wykonywały bezpłat-
nej mammografi i . Badanie to
pozwala na wcześniejsze wy-
krycie guzków o średnicy 0,3
do 0,5 mil imetra. Oznacza to,
że w badaniu profi laktycznym
guzki są wykrywane dużo
wcześniej. Palpacyjnie czło-
wiek jest w stanie wykryć do-
piero do paru mil imetrów. To
nie pierwszy raz, kiedy spół-
dzielnia współpracuje z firmą
wykonującą badanie mam-
mografem. Na ręce Zarządu
trafiło podziękowanie za ak-
tywną pomoc w działaniach
profi laktycznych raka piersi.

Bardzo się cieszymy i mamy
nadzieję, że ta współpraca
dalej będzie się układała.
Wszystko dla dobra naszych
mieszkańców – mówi dalej
Karol ina Posadzy. Mammo-
graf przed spółdzielnią na
pewno pojawi się jeszcze w
tym roku. Informacje znajdą
się na tablicach ogłoszenio-
wych i stronie internetowej
spółdzielni.

(SM)
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Spółdzielnia wczoraj i dziś
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- REJESTR SPRZEDAŻY MIESZKAŃ -

1 2

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne dla członków naszej Spółdzielni.

Spotkanie z radcą prawnym Karoliną Posadzy
możliwe po wcześniejszym umówieniu się.

tel. 61 - 28 48 500 wew. 542
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie
ważne numery telefonów

Biuro Obsługi Lokatora:
24h zgłaszanie usterek i awari i - tel . 61 28 48 500

Sekretariat:
tel . 61 28 48 501 , fax. 61 28 48 51 5

e-mail : sekretariat@smsrem.pl

Lokale użytkowe:
tel . 61 28 48 538

Sprawy windykacyjne,
rozliczenie konta:
tel . 61 28 48 51 7

Sprawy członkowskie,
mieszkaniowe,
przekształcenia:
tel . 61 28 48 534

godziny pracy Spółdzielni:
poniedziałek - 7:30 - 1 6:30
od wtorku do czwartku - 7:00 - 1 5:00
piątek - 7:00 - 1 4:00

Administracja Książ Wlkp.:
tel . 61 28 22 046, 51 7 1 91 670

godziny pracy:
poniedziałek - 7:30 - 8:30, 1 5:30 - 1 6:30
od wtorku do czwartku - 7:00 - 8:00, 1 4:00 - 1 5:00
piątek - 7:00 - 8:00, 1 3:00 - 1 4:00

Administracja Kórnik:
tel . 61 81 70 211 , 662 21 7 289

godziny pracy:
poniedziałek - 7:30 - 8:30, 1 5:30 - 1 6:30
od wtorku do czwartku - 7:00 - 8:00, 1 4:00 - 1 5:00
piątek - 7:00 - 8:00, 1 3:00 - 1 4:00

A U T O P R O M O C J A

W miesiącu l ipcu ze względu na prze-
gląd techniczny sprzętu telewizyjnego
redakcja TvRelax nie będzie nadawać
wydań Wiadomości oraz Wiadomości
Sportowych. Zapraszamy 1 .08.201 4
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