
Nr 4/64/201 4 - nakład 6000

Grudzień 201 4

W tym wydaniu m.in.:

• Wielkie gabaryty - prawo lokalne str. 4

• Informator prawny - testament str. 5

• Imprezy z Klubem Relax str. 6 i 7

• Wolne lokale mieszkalne do nabycia str. 10

ISSN 2300-6609

30 września mieszkańcy
osiedla przy ul. 1 Maja spo-
tkali się z Zarządem, przed-

stawicielami Rady Nad-
zorczej oraz pracownika-
mi Spółdzielni. Tematem
zebrania było funkcjono-
wanie osiedlowej kotłow-
ni gazowo-olejowej, zasi-
lającej w energię cieplną
od ponad 1 0 lat, dziewięć
budynków tego osiedla.

czytaj str. 3

Ciepło na osiedlu 1 Maja
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Z prac Rady Nadzorczej

Dyżur Przewodniczącego Rady Nadzorczej
odbywa sięw 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

Ktoś mądry powiedział kie-
dyś, aby nie przeliczać wciąż
i wszystkiego – ile mi da-
dzą, czy mi się opłaca, co z
tego będę mieć. Tak bowiem
nie można żyć, bo można
stracić sens życia. Ta idea
jest też bliska Radzie Nad-
zorczej i Zarządowi naszej
spółdzielni.
Wszystkie posiedzenia Ra-

dy jakie odbyły się w tym ro-
ku miały taki cel, aby dobrze
i mądrze służyć Spółdzielcom
i spółdzielni. Dlatego wielo-
krotnie zapraszano Członków
spółdzielni, aby im pomóc i
wspierać w ich problemach.
Wysłuchano wielu Członków
spółdzielni np. w sprawie spła-
ty ich zadłużenia wobec spół-
dzielni, utrzymania człon-
kostwa czy też propozycji re-
montów i modernizacji nie za-
wartych w planie inwesty-
cyjnym na ten rok. Z uwagi
na duże zadłużenie niektó-
rych członków Spółdzielni w
opłatach czynszu i nie wywią-
zywanie się ich z wcześniej-
szych ustaleń Rada
Nadzorcza zmuszona była
podjąć 2 uchwały w sprawie
wykreślenia, a 4 uchwały
odłożono na następne posie-
dzenie Rady, ponieważ Spół-
dzielcy zobowiązali się do
szybkiej spłaty zadłużenia.
Rada Nadzorcza zapoznała
się z wykazem budynków
przeznaczonych do termo mo-
dernizacji w zasobach naszej
spółdzielni na najbl iższe lata.

Omówiono także wniosek fir-
my POLKOMTEL Sp. z o.o.
w sprawie montażu anteny
RTV na budynku spółdziel-
czym , który Rada Nadzorcza
odrzuciła.
W trakcie l istopadowego po-

siedzenia Rady Nadzorczej
omówiono wyniki finansowe
spółdzielni za I I I kwartał 201 4
roku. Podjęto też uchwały w
sprawie:
- planu finansowego fundu-
szu remontowego na 201 5
rok (zaplanowano: konserwa-
cję dachów, termomoderniza-
cję 3 bloków, wymianę
urządzeń zabawowych, ma-
lowanie klatek schodowych,
remonty balkonów i wymianę
ekranów balkonowych, wy-
mianę drzwi wejściowych do
wiatrołapów i klatek schodo-
wych, wykonanie parkingów
i przebudowę drogi, wymianę
wodomierzy,
- wykreślenia osób z człon-
kostwa, które zbyły prawo do
lokalu w spółdzielni,
- negatywnie odniesiono się
do wniosku PGK w Śremie
w sprawie obniżenia stawki
dzierżawy gruntu przy ul. Sta-
szica w Śremie.
W dalszej części posiedze-

nia omówiono również wnio-
ski użytkowników garaży przy
ul icy Sikorskiego oraz tema-
ty związane z termomoderni-
zacją osiedla Helenki.
Poza tym wysłuchano in-

formacji Zarządu dotyczących:
- prośby mieszkańców osie-
dla przy ul. 1 Maja w Śremie,

aby zrezygnować z korzysta-
nia kotłowni spółdzielczej na
rzecz PEC oraz konsekwen-
cj i wynikających z takiej de-
cyzji ,
- złożenia kolejnego wniosku
do Urzędu Miejskiego o prze-
kształcenie nieruchomości po-
łożonej w Śremie przy ul. F.
Chopina 4 z użytkowania wie-
czystego na własność,
- nierzetelnych artykułów pra-
sowych na temat naszej spół-
dzielni i Spółdzielców
niszczących jej dobre imię,
- ogłoszenia przetargu na pro-

jekt nowych budynków miesz-
kalnych, które powstaną przy
ul. K. Szymanowskiego w Śre-
mie,
- real izacji wniosków z po-
przedniego posiedzenia Ra-
dy Nadzorczej oraz spraw
bieżących Zarządu.
Na grudniowym posiedze-

niu Rada Nadzorcza dzieląc
się opłatkiem życzyła Spół-
dzielcom, Zarządowi i Pra-
cownikom naszej Spółdzielni
dobrej współpracy, życzl iwo-
ści i real izacji zamierzonych
planów. Do Siego Roku.



30 września mieszkańcy
osiedla przy ul. 1 Maja spo-
tkali się z Zarządem, przed-
stawicielami Rady Nadzor-
czej oraz pracownikami
Spółdzielni.
Tematem zebrania było funk-

cjonowanie osiedlowej kotłow-
ni gazowo-olejowej, zasilającej
w energię cieplną od ponad
1 0 lat, dziewięć budynków te-
go osiedla. Wówczas rozsta-
nie się z Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej było ko-
rzystniejszym rozwiązaniem
dla mieszkańców. Dziś cie-
pło z kotłowni mieszkańcom
dostarcza Przedsiębiorstwo
Usług Ciepłowniczych „ENER-
GOŚREM” Sp. z o o. W ostat-

nich latach cena gazu wzrosła,
a tym samym mieszkańcy
otrzymywali coraz wyższe ra-
chunki za ciepło. Jedna z lo-
katorek osiedla, poruszyła tę
kwestię podczas czerwcowe-
go Walnego Zgromadzenia.
Podczas wrześniowego spo-
tkania mieszkańcy miel i sze-
reg pytań szczególnie o koszty
produkcji ciepła, czy podstaw
działania spółki. Po burzl iwej
dyskusji mieszkańcy jedno-
znacznie wypowiedziel i się,
że nie chcą spółki i pragną
przyłączyć się do PEC-u.
Spółdzielnia złożyła wobec
tego deklarację, że podejmie
działania zmierzające do pod-
łączenia budynków do sieci
cieplnej PEC oraz, że los spół-

ki ENERGOŚREM zależy od
decyzji Walnego Zgromadze-
nia Członków Spółdzielni. Po-
nadto Zarząd bezzwłocznie
zajął się sprawą i skierował
pismo do PEC-u z zapytaniem
o możliwość podłączenia bu-
dynków przy ulicy 1 Maja do
miejskiej sieci cieplnej. Okre-
ślone zostały trzy warianty: 1 )
podłączenie całego osiedla,
2) podłączenie każdego bu-
dynku oddzielnie, 3) podłą-
czenie każdej z trzech
nieruchomości oddzielnie tj .
nieruchomości nr 1 8 obejmu-
jącej budynki przy ul. 1 Maja
9, nieruchomości nr 1 9 obej-
mującej budynki przy ul. 1 Ma-
ja 11 , 1 3, 1 5, 1 7, 1 9 i
nieruchomości nr 20 obejmu-
jącej budynki przy ul. 1 Maja
3, 5, 7. W przypadku wyboru

wariantu pierwszego całe osie-
dle będzie rozl iczane z ciepła
łącznie, w drugim wariancie
każdy budynek osobno, a w
trzecim każda nieruchomość,
którą tworzy grupa budynków.
Na dzień dzisiejszy PEC opra-
cowuje warunki techniczne,
poczym znane będą koszty
każdego z rozwiązań. Do
mieszkańców osiedla trafiło
również pismo z zaprosze-
niem do uczestnictwa w gru-
pie roboczej. Celem utwo-
rzenia takiej grupy jest aktyw-
ne uczestniczenie i działanie
mieszkańców tego osiedla
w procesie decyzyjnym pod-
łączenia budynków do sieci
cieplnej. To kolejny krok, aby
mieszkańcy byli zadowoleni
z efektu finalnego.

(SM)
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Na łamach naszego Infor-
matora Spółdzielczego pi-
saliśmy już wielokrotnie
nowych o zasadach gospo-
darki odpadami komunal-
nymi i problemach, które
pojawiły się wraz z nowym
brzmieniem Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porząd-
ku w gminach, obowiązu-
jącej od 1 lipca 201 3r.

Przypomnijmy, utrzymanie
czystości i porządku w gmi-
nach należy do obowiązko-
wych zadań własnych gminy,
które mają zapewnić czystość
i porządek na swoim terenie
i tworzyć warunki niezbędne
do ich utrzymania. W całej
Polsce gminy podjęły uchwa-
ły, które miały zapewnić pra-
widłowe funkcjonowanie tego
nowego systemu. Jednak nie
wszystko jest takie oczywiste
w praktyce. Dziś po wielu
burzl iwych dyskusjach wokół
tego tematu oraz dzięki po-
dejmowanym działaniom
przedstawiciel i naszej Spół-
dzielni w gminie, można po-

wiedzieć, że jeden z
problemów został rozwiąza-
ny. 1 stycznia 201 5r. wejdzie
w życie nowa uchwała Rady
Miasta nr 505/XLVI I /201 4 w
sprawie szczegółowych za-
sad utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Śrem.
Zgodnie z jej brzmieniem, me-
ble i odpady wielkogabaryto-
we należy dostarczyć
samodzielnie do Punktu Gro-
madzenia Odpadów Proble-
mowych lub przekazać do
odbioru podmiotowi odbiera-
jącemu odpady poprzez wy-
stawienie ich w zabudowie
jednorodzinnej - przed nieru-
chomość, w zabudowie wie-
lolorodzinnej - przy punktach
selektywnego zbierania od-
padów komunalnych. Odpa-
dy wielkogabarytowe należy
przekazać do odbioru pod-
miotowi odbierającemu od-
pady w każdy wtorek i piątek
tygodnia lub dostarczyć sa-
modzielnie do Punktu Gro-
madzenia Odpadów Proble-
mowych, w godzinach
otwarcia. Punkt zlokalizowa-
ny jest pod adresem: Mate-

uszewo 8 63-1 00 Śrem tel.
(61 ) 28 28 241 . Do tej pory
odbiór tego typu odpadów z
nieruchomości odbywał się,
zgodnie z obowiązującym pra-
wem lokalnym, tylko dwa ra-
zy w roku. Stare tapczany,
meble pojawiają się jednak
przy naszych śmietnikach każ-
dego dnia. Odpady te zalega-
ły przy kontenerach, więc
Spółdzielnia wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, wywoziła je dwa razy
w tygodniu, na własny koszt.
Taki stan musiał zostać zmie-
niony. Gmina wprowadziła

więc takie same zasady jakie
stosowała Spółdzielnia. Co
najważniejsze, odpady te bę-
dą wywożone częściej niż do-
tychczas, przy zachowaniu
obowiązujących do tej pory
opłat za śmieci, które wnoszą
mieszkańcy. Uchwały Rady
Miasta, a więc nasze prawo
lokalne, w tematyce dotyczą-
cej gospodarki odpadami ko-
munalnymi było kilkakrotnie
w tym krótkim okresie zmie-
niane, co może świadczyć, że
tematyka śmieci nie jest łatwa.

(SM)

Nowy Rok, nowe prawo lokalne w sprawie wielkich gabarytów

Wymiana okien a wentylacja mieszkań

Prawidłowa wentylacja
jest jednym z podstawo-
wych elementów pozwala-
jących na właściwe fun-
kcjonowanie mieszkania.

Wymieniając okna na no-
we, na pewno poprawimy es-
tetykę naszego mieszkania.
Podczas takich prac remon-
towych większość z nas dba
o wysokiej jakości materiały,
często zapominając o tym by
okna posiadały funkcje roz-
szczelniania. Odpowiedni na-
wiew i wywiew pozwoli uniknąć

powstawania zawilgoceń, któ-
re są dobrym środowiskiem
dla rozwoju pleśni czy grzy-
bów. Brak zorganizowanego
procesu wymiany powietrza
jest też przyczyną bólu gło-
wy, czy zmęczenia, ale rów-
nież chorób dróg odde-
chowych. Sporadyczne wie-

trzenie mieszkania czy też
rozszczelnianie okien, nie jest
jedynym rozwiązaniem pro-
blemów z prawidłową wenty-
lacją. Jednym z efekty-
wniejszych rozwiązań jest za-
montowanie na oknach na-
wietrzaków powietrza, nazy-
wanych też napowietrzakami,

co zapewne usprawni proces
wentylacj i . Polska Norma do-
tycząca wentylacj i budynków
mówi, że nawietrzaki powie-
trza powinny być montowane
w górnej części okna.

(SM)
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§ INFORMATOR PRAWNY - TESTAMENT – ostatnia wola spadkodawcy

Za życia obdarowałem
dwójkę swoich dzieci znacz-
nymi sumami pieniędzy, aby
pomóc im w starcie życio-
wym. Po śmierci chciałbym
jednak aby całość pozosta-
łego majątku, który zgroma-
dziłem tj. mieszkanie,
dziedziczyła wyłącznie żo-
na. W jaki sposób mogę te-
go dokonać?

Zgodnie z treścią art. 926 §
1 kodeksu cywilnego powo-
łanie do spadku wynika z usta-
wy albo z testamentu, które
są jedynymi źródłami powo-
łania do spadku występujący-
mi w polskim prawie.
Podstawą powołania do dzie-
dziczenia ustawowego jest
ustawa, natomiast powołanie
do spadku w przypadku dzie-
dziczenia testamentowego
następuje na podstawie te-
stamentu, czyl i aktu woli spad-
kodawcy umożliwiającym
zrealizowanie mu swoich
zmierzeń na wypadek śmier-
ci. Co do zasady, testament
ma zawsze pierwszeństwo
nad przepisami dziedziczenia
ustawowego. Dziedziczenie
ustawowe zatem występuje
w następujących sytuacjach:
gdy spadkodawca nie powo-
łał spadkobiercy, czyl i nie spo-
rządził testamentu; gdy
sporządzony testament oka-
zał się nieważny lub też zo-
stał przez spadkodawcę
odwołany; gdy żadna z osób
powołanych do spadku nie
chce lub nie może być spad-
kobiercą, co następuje na
przykład gdy spadkobierca
zrzekł się dziedziczenia, zo-
stał uznany za niegodnego
czy też nie dożył otwarcia
spadku.

Tak więc w sytuacji, gdy
spadkodawca nie zgadza
się z ustawowym porząd-
kiem dziedziczenia, lub
chciałby tak jak Pan, aby
dziedziczenie majątku przy-
padło konkretnej osobie,
to testament jest jedynym
skutecznym sposobem, któ-
ry zmieni tą kolejność dzie-
dziczenia. Osoba testament
sporządzająca, zwana te-
statorem, ma prawo do spi-
sania swojej ostatniej woli
i wskazania dowolnych osób
– bez żadnych ograniczeń,
które mają otrzymać jego
majątek.

Z punktu widzenia formy, w
jakiej można sporządzić te-
stament możemy wyróżnić
trzy podstawowe: Testament
notarialny - sporządzony przed
notariuszem w formie aktu no-
tarialnego; Testament pisem-
ny własnoręczny; Testament
ustny - osoba zamierzająca
rozporządzić swoim mająt-

kiem w ten sposób winna
oświadczyć swoją wole wo-
bec wójta, burmistrza, prezy-
denta miasta, starosty,
marszałka województwa, se-
kretarza powiatu albo gminy
lub kierownika urzędu stanu
cywilnego w obecności co naj-
mniej dwóch świadków;

Od strony formalnej testa-
ment pisemny powinien speł-
niać następujące wymagania:
Musi być w całości spisany
pismem ręcznym spadkodaw-
cy. Nie dopuszczalny jest ma-
szynopis lub druk. Testament
może zawierać rozporządze-
nie tylko jednego spadkodaw-
cy, nie może być też, nawet
w części spisany przez inną
osobę niż spadkodawca. Mu-
si być podpisany przez spad-
kodawcę. Powinien
wskazywać datę jego sporzą-
dzenia.

Od strony jego treści, aby
testament był ważny zasad-

niczo wystarczy, iż będzie z
niego wynikało, iż bez wątpie-
nia stanowi on wyraz woli
spadkodawcy co do jego ma-
jątku na wypadek jego śmier-
ci. Aby sporządzić testament
w pełni świadomie co do je-
go skutków po śmierci spad-
kodawcy należy wniknąć nieco
bliżej w zasady dziedzicze-
nia. Zwykle treść testamentu
ogranicza się jednak do dwóch
najważniejszych rodzajów roz-
porządzeń: Powołanie spad-
kobiercy lub spadkobierców i
określenie ich udziałów w
spadku.

Podsumujmy: Aby całość
majątku, który pozostanie po
Pana śmierci, a więc spadek,
otrzymała żona, należy nie-
zwłocznie sporządzić testa-
ment, w którym wskaże Pan
żonę jako jedynego spadko-
biercę.

Karolina Ankudowicz - Radca Prawny



Poznaliśmy laureatów kon-
kursu na najbardziej ukwie-
cony balkon. Jak co roku
nagrodzono kilkadziesiąt
osób, które pięknie przy-
stroiły ten często niedoce-
niany element archite-
ktoniczny.

Wszystkich przybyłych po-
witał Andrzej Lazar z Klubu
Relax. Podkreślał, że to oka-
zja do wręczenia nagród za
trud jaki mieszkańcy włożyli
w przystrojenie swoich balko-
nów. Przy takich okazjach ni-
gdy nie brakuje występów
artystycznych – tym razem
dla mieszkańców śpiewała
Jul ia Bartkowiak, a na gitarze
akompaniował jej Jacek Go-
l imowski. Artyści odśpiewali
także sto lat dla Klubu Relax,
który w tym roku obchodzi
swoje 30-lecie. Nie zabrakło
też drobnych upominków dla
klubu od wdzięcznych spół-
dzielców za ich działalność.

Po części artystycznej głos
zabral i zaproszeni goście. Kil-
ka słów powiedział Tomasz
Klaczyński, dziękował wszyst-

kim mieszkańcom, mówiąc
też o działaniach Spółdzielni
mających na celu upiększe-
nie osiedl i
- Jeżeli ktoś z Państwa ma ja-
kieś pomysły, jak zagospoda-
rować otoczenie naszych
bloków, serdecznie zapra-
szam do składania takich prze-
myśleń, na pewno weźmiemy
je pod uwagę – mówił do spół-
dzielców Przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej.

Wszystkim gratulowała też
Członek Zarządu Spółdziel-
ni, Karol ina Ankudowicz
- Konkurs ten już na dobre
wpisał się do kalendarza im-

prez organizowanych przez
nasz Klub, działający już od
trzech dekad – podkreślała
Ankudowicz.
Andrzej Lazar w międzycza-

sie opowiedział o działalno-
ści klubu i wielu inicjatywach
realizowanych przez jego pra-
cowników - skierowanych za-
równo do młodzieży jak i
seniorów. Przez cały czas na
rzutniku wyświetlane były zdję-
cia nagrodzonych balkonów.

Po wręczeniu nagród głos
zabral i także sami mieszkań-
cy, wdzięczni za organizację
tego konkursu.

(SM)
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3 grudnia w sali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 6
odbył się Mikołajkowy Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar
30-lecia Klubu Relax.
Organizatorami turnieju był

Klub Relax Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Śremie i Szkoła
Podstawowa nr 6. Ten pięk-
ny jubileusz Klubu, który od
pokoleń zapewnia rozrywkę i
kulturalne spełnienie spół-
dzielcom świętowany jest
przez cały rok. W zawodach
wzięło udział 5 drużyn repre-
zentujących klasy trzecie
„Szóstki”. Drużyna składała
się z pięciu zawodników gra-
jących w polu, bramkarza oraz
dwóch rezerwowych. Turniej
rozegrano systemem każdy
z każdym przeprowadzając
1 0 meczy z których każdy
trwał 1 0 minut. Na duże uzna-
nie zasłużyl i uczniowie z po-
szczególnych klas kibicujący
przez cały czas trwania tur-
nieju swoim reprezentantom.
Impreza organizowana jest
co roku. Wojciech Majchrzak

zapewnia, że turniejów bę-
dzie jeszcze sporo, a najbl iż-
szy – zimowy - już po nowym
roku. Po kilku godzinach zma-
gań sportowych ustalono koń-
cowe wyniki. Najlepsza była
klasa I I I E, występująca pod
nazwą FC Ziomki. Ich kole-
dzy z klasy A, czyl i Dream Te-
am byli drudzy. Pudło zamknęli
reprezentanci klasy C – FC
Zombie Śrem.Wszystkie dru-
żyny otrzymały puchary i dy-
plomy z rąk Członka Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej Ka-
rol iny Ankudowicz oraz Za-
stępcy Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 6 Aliny Ko-
złowskiej. Każdy z zawodni-
ków dostał też pamiątkowy
medal. Nie zabrakło słodyczy
zarówno dla sportowców jak
i kibicujących im uczniów.Na
szczególne podziękowanie
zasługują Dawid Grześkowiak
i Tomasz Jaskulski którzy sę-
dziowali oraz zajęl i się stroną
techniczną zawodów. Patro-
nat medialny nad turniejem
objęl i : Tydzień Ziemi Śrem-
skiej oraz Telewizja Relax.

Piłkarskie Mikołajki
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Spółdzielnia wczoraj i dziś
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- OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ -
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Zapraszamy na bezpłatne porady prawne
dla członków naszej Spółdzielni.

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

tel. 61 28 48 500 wew. 542

WYKAZ OPŁAT WNOSZONYCH DO SPÓŁDZILNI ORAZ INNYCH PODMIOTÓW



1 3



1 4

Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie ul. Chłapowskiego 5, 63-1 00 Śrem
Redakcja: Tele-Media s.c. ul . Chłapowskiego 3, 63-1 00 Śrem
Redaktor wydania: Mariusz Czajka
Zespół redagujący: Zbigniew Kubski, Patryk Kubski, Grzegorz Pawlak, Tomasz Żak

ISSN 2300-6609 Śrem, 1 9 grudnia 201 4r.
Nr 4/64/201 4 - nakład 6 000

Druk: Polska Presse Drukarnia Warszawa
ul. Matuszewska 1 4, Hala D2, 03-876 Warszawa

Napisz do nas jeśli posiadasz informację o ciekawym wydarzeniu.
Poinformuj o imprezie, która się odbędzie lub dostarcz nam zdjęcia lub filmy
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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

AWARIA - DZWOŃ
Biuro Obsługi Lokatora

24h zgłaszanie usterek i awari i
.

tel. 61 28 48 500
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