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wprowadzenia tzw. rewolucj i
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stąpiły w przepisach istotne
zmiany. Sejm przyjął nowe-
l izację ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach. Zmiany przepisów
weszły w życie z dniem
01 .02.201 5r. Ustawa re-
guluje m. in. górny pułap
opłat za śmieci. . .
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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

Początek nowego roku to
czas realizacji wcześniej za-
planowanych nowych dzia-
łań i inwestycji.

Do marca br. Członkowie
Rady Nadzorczej oraz Zarząd
Spółdzielni odbyli trzy spotka-
nia w sprawie Spółdzielni i
Spółdzielców. Na te posiedze-
nia zaproszono również człon-
ków, którzy nie wywiązują się
ze swojego obowiązku płace-
nia opłat czynszowych, a tym
samym naruszającymi Statut
Spółdzielni. Rada po zapo-
znaniu się z wszystkimi fak-
tami i po rozmowie z
zainteresowanymi osobami
podjęła kilka uchwał w spra-
wie wykreślenia z członko-
stwa w Spółdzielni. W
przypadku wielu osób czaso-
wo odroczono uchwały w w/w
sprawie i umożliwiono im spła-
tę ratalną zadłużonych kwot.

Rada wysłuchała też infor-
macji Zarządu Spółdzielni w
sprawach:

- real izacji nowych inwestycji
mieszkaniowych w Śremie
przy ul. Paderewskiego,
- pozyskiwania środków unij-
nych na rzecz naszej Spół-
dzielni,
- harmonogramu przetargów
na malowanie klatek schodo-
wych, remont balkonów -
wzmocnienie płyt balkono-
wych, wymianę ekranów bal-
konowych, drzwi wejściowych

do budynków, zakup nowych
urządzeń zabawowych, re-
mont piaskownic i parkingu
przy ul. D. Chłapowskiego 24
oraz utworzenie parkingu przy
ul. Poznańskiej 30, real izacje
prac dekarskich oraz termo-
modernizacji wytypowanych
budynków, przebudowę insta-
lacj i gazowej przy ul. Gen. Si-
korskiego 47 i 49,
- zaawansowania rozmów z
INEĄ na temat udostępnienia
sygnału cyfrowego dla spół-
dzielczej TV Relax, działalno-
ści programowej naszej
telewizj i i Klubu RELAX wraz
ze świetl icami w Kórniku, Ksią-
żu Wlkp. i w Śremie przy ul.
Poznańskiej,
- planowanych rekultywacji
terenów zieleni na terenie na-
szych osiedl i ,
- real izacji wniosku mieszkań-
ców zamieszkałych przy ul. 1
Maja w Śremie w sprawie
zmiany systemu ogrzewania
tej części osiedla.

Dzieląc się tym, co dzieje
się ważnego w życiu naszej
spółdzielni chcemy również
życzyć wszystkim Spółdziel-
com, Mieszkańcom naszej
społeczności oraz Pracowni-
kom Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Śremie radosnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.

Rada Nadzorcza



Zaledwie ponad rok od
wprowadzenia tzw. rewolu-
cji śmieciowej ponownie na-
stąpiły w przepisach istotne
zmiany. Sejm przyjął nowe-
lizację ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w
gminach. Zmiany przepisów
weszły w życie z dniem
01 .02.201 5r.

Ustawa reguluje m. in. gór-
ny pułap opłat za śmieci i moż-
l iwość prowadzenia egzekucji
podatku śmieciowego przez
gminy. Wszystkie gminy po-
winny jak najszybciej uchwa-
lić nowe stawki opłat za śmieci
- informuje Ministerstwo Śro-
dowiska. Obowiązek dotyczy
także tych samorządów, któ-
re mają niższe stawki niż przy-
jęta w ustawie granica. W
przypadku spółdzielni i wspól-
not mieszkaniowych Zarządy
na podstawie noweli mogą na
dzień dzisiejszy zażądać od
właściciela lokalu bądź od
osoby faktycznie zamieszku-

jącej lokal, podania danych
do ustalenia wysokości opła-
ty. Co dla naszej spółdzielni
istotne, ustawa dookreśl i ła
także obowiązki właściciel i
nieruchomości, w przypadku
np. składania deklaracji śmie-
ciowych. Dotychczas przepi-
sy ustawy w tym zakresie były
nieprecyzyjne, dlatego nasza
spółdzielnia jak i wiele innych
tę kwestię wyjaśniała na dro-
dze sądowej. Problem ten zo-
stał dostrzeżony przez
ustawodawcę, stąd też nastą-
piły zmiany w przepisach, któ-
re dziś jednoznacznie
wskazują spółdzielnie miesz-
kaniowe jako podmioty zobo-
wiązane do składania
deklaracji . Wobec czego na-
sza spółdzielnia złożyła de-
klaracje do gminy i zakończyła
postępowanie przed sądem.
Kolejne zmiany ustawy powo-
dują konieczność wprowadza-
nia przez gminy zmian w
prawie lokalnym, które bez-
pośrednio wpływają na nasze
życie. Nasuwa się pytanie kto
odpowiada za tak tworzone

prawo? Nowe przepisy regu-
lujące gospodarkę odpadami
miały poprawić sytuację, jed-
nak można odnieść wrażenie,

że rewolucja śmieciowa przy-
niosła jedynie „śmieciowe”
przepisy.

(SM)
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Kolejna nowelizacja ustawy
„śmieciowej”

Termomodernizacja z Unią

Spółdzielnia w partner-
stwie z gminą zamierza po-
zyskać środki unijne na
termomodernizacje z Wiel-
kopolskiego Programu Re-
gionalnego na lata 201 4-

2020 w ramach priorytetu
związanego z infrastruktu-
rą energetyczną przyjazną
środowisku i efektywnością
energetyczną.

Jedno z pól interwencji na
lata 201 4-2020 to właśnie
wzrost efektywności energe-
tycznej w sektorze publicz-
nym i mieszkaniowym.
Przewiduje się tu m. in. kom-

pleksową modernizację ener-
getyczną budynków wraz z
wymianą wyposażenia na

energooszczędne (ocieplenie
obiektu, przebudowa instala-
cj i grzewczych, systemów
wentylacj i i kl imatyzacji , wy-
miana okien, drzwi zewnętrz-
nych, nisko sprawnych kotłów,
oświetlenia na energoosz-
czędne, systemów wodno-ka-
nalizacyjnych, instalacj i OZE,
instalacj i systemów chłodzą-
cych, instalacj i jednostek wy-
twarzania energii elektrycznej
i ciepła w kogeneracji , zasto-
sowanie intel igentnych mier-
ników energii). Przewiduje się

też wsparcie przygotowania
audytów energetycznych oraz
efektywności energetycznej
modernizowanych budynków.
Co najważniejsze, potencjal-
nymi beneficjentami mają być
spółdzielnie mieszkaniowe,
które do tej pory w naszym
regionie nie mogły nimi być,
oraz wspólnoty mieszkanio-
we i jednostki samorządu te-
rytorialnego.

(SM)
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Trybunał Konstytucyjny
rozpatrywał wniosek 60-oso-
bowej grupy posłów Plat-
formy Obywatelskiej re-
prezentowanej przez Lidię
Staroń o uznanie za nie-
zgodnych z konstytucją nie-
których przepisów o
spółdzielniach mieszkanio-
wych i Prawa spółdzielcze-
go.

Sejm reprezentował rów-
nież Ryszard Kalisz (niezrze-
szony). Nie podzielał on
zarzutów sformułowanych we
wniosku i wnosił o uznanie
wszystkich podważanych re-

gulacj i zawartych w ustawie
o spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz ustawy Prawo spół-
dzielcze za zgodne z
Konstytucją lub o częściowe
umorzenie postępowania.
Rozpatrując przepisy obowią-
zującej dziś ustawy z dnia 1 5
grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych, sę-
dziowie Trybunału Konsty-
tucyjnego uznali ki lka przepi-
sów za niekonstytucyjne (sygn.
K 60/1 3). Osoby, które nie ma-
ją prawa do lokalu w danej
spółdzielni mieszkaniowej, nie
mogą być jej członkami, tak
zdecydował Trybunał. Ponad-
to uznał art. 26 § 2 ustawy

Prawo spółdzielcze w zakre-
sie, w jakim nie przewiduje
prawa byłego członka spół-
dzielni mieszkaniowej, które-
mu przysługuje odrębna
własność lokalu, do odpowied-
niej części funduszu remon-
towego, za niezgodny z art. 64
ust. 1 w związku z art. 21 ust.

1 i z art. 31 ust. 3 Konstytu-
cj i . Trybunał zobowiązał tym
samym Sejm do nowelizacji i
doprecyzowania przepisów.

(SM)

Będą zmiany w prawie spółdzielczym po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Spółdzielnia "Gazelą biznesu"

Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w Śremie została laure-
atem rankingu Gazele Biz-
nesu, organizowanego przez
Puls Biznesu. Uroczystość
odbyła się na Międzynaro-
dowych Targach Poznań-
skich.

Ranking Gazele Biznesu
to ranking najdynamiczniej
rozwijających się małych i
średnich firm. I edycja rankin-
gu Gazele Biznesu odbyła się
w 2000 roku. Gazela to firma
małej lub średniej wielkości,
która dzięki niezwykle dyna-
micznemu rozwojowi dosko-
nale daje sobie radę wśród
nawet znacznie większych
konkurentów. Od stycznia do
marca „Puls Biznesu” organi-
zuje w 1 2 miastach Polski uro-
czystości, podczas których w
obecności regionalnych władz
wręcza laureatom rankingu
statuetki i pamiątkowe dyplo-
my. Gala odbyła się w Pozna-

niu na terenie Między-
narodowych Targów Poznań-
skich. Prowadził ją Marcin Do-
browolski, a pierwszym
punktem programu był panel
dyskusyjny prowadzony przez
Wojciecha Kowalczuka.

Po przerwie kawowej orga-
nizatorzy zadbali także o część
artystyczną. W Poznaniu wy-
stąpiła Anna Fil ipowska, fina-
l istka programu Mam Talent.
Później przyszedł czas na naj-
ważniejszy moment wieczo-
ru, czyl i wręczenie nagród. W
rankingu znalazło się sporo
śremskich firm – TFP Grafi-
ka, Sezam, Konstrukcje Sta-
lowe Hyżyk, czy Carlota.
Wśród nagrodzonych nie za-
brakło Spółdzielni Mieszka-
niowej w Śremie. Warto za-
znaczyć, że nagrodę odebra-
ło zaledwie pięć spółdzielni z
terenu wielkopolski i dwie z
województwa lubuskiego.

- Po raz drugi w krótkim cza-

sie Spółdzielnia została uho-
norowana znaczącą nagrodą.
Tym razem otrzymaliśmy ją
za całokształt wyników finan-
sowych i gospodarczych z
okresu trzech ostatnich lat. -
podkreśla Prezes Zarządu
Spółdzielni Marek Chmiel, któ-
ry odbierał nagrodę w Pozna-
niu. To świadczy o tym, że
sprawy gospodarcze prowa-
dzimy na dobrym poziomie,
tak samo jak kwestie związa-
ne z administracją zasobów

mieszkaniowych. Jesteśmy z
tego dumni i oby tak dalej.

Przypomnijmy, że wcześniej
Spółdzielnia otrzymała tytuł
Fi laru Spółdzielczości 201 3
w programie prowadzonym
przez redakcję Forum Przed-
siębiorczości w Dzienniku Ga-
zecie Prawnej.

(SM)
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STOP obrażania spółdzielców!

Nie wiedzieć dlaczego, wła-
sność spółdzielcza stała się
dla osób rządzących w na-
szym kraju, swoistą drza-
zgą w oku. Przeróżne
zdarzenia z życia spółdziel-
czego, niezależnie czego by
nie dotyczyły przedstawia-
ne są w mediach publicz-
nych w atmosferze sensacji
czy też nawet z pogranicza
praworządności.

Niefrasobliwe, aczkolwiek w
mniemaniu dziennikarzy za-
pewne efektowne żonglowa-
nie słowem „spółdzielnia”,
godzi w dobre imię spółdziel-
czości i mil ionów osób będą-
cych członkami organizacji
spółdzielczych w Polsce. Pro-
wadzi do fałszywych skoja-

rzeń i utraty zaufania. Jest
zaprzeczeniem dziennikar-
skiej rzetelności i szacunku
dla prawdziwych spółdzielców
zrzeszających się w spółdziel-
nie dla realizowania ważnych
celów życiowych i społeczno-
zawodowych w granicach pra-
wa. Stanowi oczywistą obra-
zę art. 1 0 Prawa Prasowego,
zgodnie z którym „dziennikarz
ma obowiązek działania zgod-
nie z etyką zawodową i zasa-
dami współżycia społecznego
w granicach określonych prze-
pisami prawa”.

Nie można więc, posługu-
jąc się wolnością słowa, trak-
towaną niemalże jako absolut,
w imię efekciarskich zbitek
słownych, obrażać mil ionów
ludzi, którzy zgodnie z prze-

słaniem Organizacji Narodów
Zjednoczonych „budują lep-
szy świat”, a nie świat prze-
stępczy.

Porównanie nieformalnych
grup podejrzewanych o dzia-
łania przestępcze do spół-
dzielni jest obrażające dla
zrzeszonych w nich osób i
budzi uzasadnione protesty
całego środowiska. Język
polski jest wystarczająco bo-

gaty, aby przestępców i ich
wzajemne powiązania okre-
ślać mianem adekwatnym do
charakteru ich poczynań.
W imieniu ponad 8 mil ionów
polskich spółdzielców doma-
gam się zaprzestania takich
praktyk.

Prezes Zarządu KRS,
Alfred Domagalski

NOWY SYSTEM ODCZYTÓW WODOMIERZY

W minionym roku Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w
Śremie przystąpiła do wy-
miany wodomierzy w całych
zasobach. Teraz odczyty
mają odbywać się droga ra-
diową.

W trakcie wdrażania nowej
metody pojawiły się jednak
pewne utrudnienia. Nie
wszystkie lokale zostały udo-
stępnione montażystom, naj-
częściej z powodu nie-
obecności ich właściciel i . Po-

nadto niektóre z zamontowa-
nych urządzeń mają za słaby
zasięg.

- Pewien procent urządzeń
wykazuje niewidoczność w
systemie – tłumaczy Zastęp-
ca Prezesa Zarządu Spół-
dzielni Marek Mansfeld. Ta
komunikacja zaginęła i na
pewno będzie ponowne wej-
ście do niektórych lokali i wy-
miana modułu elektronicznego
na bardziej czułe i skuteczne
urządzenie. Wdrożenie tej no-
wej technologii musi odby-
wać się przy zachowaniu
należytej staranności. Pra-
cownicy Spółdzielni dokonu-
ją podwójnego sprawdzenia
rozl iczenia. Dane - oprócz te-
go, że są ściągane z syste-
mu, to za pośrednictwem

odczytów bezpośrednio w
mieszkaniach, potwierdzane
są także przez pracowników
Spółdzielni. Taka sytuacja
utrzyma się na pewno przez
najbl iższe kilka miesięcy, po
to aby mieć pewność, że sys-
tem jest całkowicie sprawny.-
Za tą niedogodność przepra-
szam, ale jest ona konieczna,
żeby uwiarygodnić, sprawdzić
i uszczelnić cały system – mó-

wi Mansfeld. Jednoczesność
rozl iczenia wody, a o to cho-
dziło, spowoduje, że różnice
pomiędzy wodomierzami głów-
nymi, a sumą wodomierzy
mieszkaniowych będzie rela-
tywnie niskie.

(SM)



Wiosna, to czas, w którym
nasza spółdzielnia rozpo-
czyna prace remontowe nie-
ruchomości.

Planowanymi robotami do
wykonania są: malowanie kla-
tek schodowych i wymiana
drzwi wejściowych, komplek-
sowe remonty balkonów, mo-
dernizacja placów zabaw.
Wykonane mają zostać m. in.
nowe piaskownice z cegły kl in -
kierowej. Takie piaskownice
powstały już w roku ubiegłym
przy budynkach zlokalizowa-

nych w Śremie przy ul. Chła-
powskiego 21 , 23, 25, 27 i 29.
Część prac remontowych, ko-
niecznych do wykonania, nie
są widoczne dla mieszkań-
ców. Mowa tutaj o konserwa-

cji dachów. Obecnie przepro-
wadzane są przetargi w celu
wyłonienia wykonawców tych
prac.

Nowością, którą chce zapro-
ponować w tym roku spół-
dzielnia, jest umożliwienie
zabawy osobom niepełno-
sprawnym. Spółdzielnia pla-
nuje zakup huśtawki dla osób
poruszających się na wózku
inwalidzkim. Ma ona pojawić
się przy istniejącym już placu
zabaw przy ul. Chłapowskie-
go 1 9. Ponadto spółdzielnia
podejmie prace w celu utwo-

rzenia parkingu na ul. Poznań-
skiej 30. Niezbędne w tym
roku będzie również wykona-
nie remontu parkingu przy ul.
Chłapowskiego 24 w Śremie.
Co najważniejsze, spółdziel-

nia w tym roku planuje rów-
nież przeprowadzić termo-
modernizację budynków. Jak
już wcześniej zapowiadaliśmy,
objęte pracami mają zostać
budynki na osiedlu Helenki,

przy ul. Paderewskiego 7 i 1 1
oraz ul. Konstytucj i 3-go Ma-
ja 2 w Śremie.

(SM)
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Plany remontowe na ten rok
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Coraz więcej właścicieli
czworonogów sprząta po-
zostałości po swoich pupi-
lach. Mimo, że w mieście
stanęło kilkadziesiąt dys-
trybutorów z woreczkami,
to psia kupa na skwerze czy
chodniku to nie rzadki wi-
dok.

Z problemem psich odcho-
dów zalegających na skwe-
rach i chodnikach musi się
zmagać wiele polskich miast.
W ubiegłym roku na ulicach
stanęło 40 tzw. "psich stacji".
Urząd miejski chciał w ten
sposób zachęcić właściciel i
czworonogów do sprzątania
po swoich pupilach. Dodatko-
wo prowadzona była kampa-
nia przypominająca o
obowiązkach właściciel i czwo-
ronogów, a jednym z nich jest
właśnie sprzątanie psich od-
chodów.

Ten obowiązek jest zapisa-
ny w przepisach, które zabra-
niają nam zaśmiecania i
zanieczyszczania miejsc pu-
bl icznych, ale także w regu-
laminie utrzymania czystości,
który obowiązuje na terenie
naszej gminy – tłumaczy ko-
mendant straży miejskiej Ma-
rian Goliński. Każdy właściciel
nie tylko psa, ale też pozosta-
łych zwierząt domowych po-
winien zapoznać się ze swoimi
obowiązkami. Jest zapisane
wprost, że jednym z nich jest
usunięcie zanieczyszczeń.

Strażnicy miejscy najczę-
ściej interweniują w sprawie
pozostałości po nieco więk-
szych zwierząt, jak na przy-
kład koni. Za niesprzątanie
po swoim pupilu można zo-

stać ukaranym mandatem w
wysokości od 50 do 250 zło-
tych, a w niektórych przypad-
kach kary mogą sięgać nawet
do pół tysiąca złotych. Straż-
nicy jednak rzadko wypisują
mandaty pouczając jednocze-
śnie właściciel i psów o ich
obowiązkach.

Raczej staramy się uczyć i
wychowywać. Informujemy
gdzie i jak można pobrać wo-
reczki, gdzie można odpady
wyrzucić. Sama skala usuwa-
nych odpadów z pojemników
wskazuje na to, że jest lepiej,
ale mogłoby być jeszcze le-
piej – podsumowuje komen-
dant.

Problemem psich stacji są
też śremianie, którzy wyko-
rzystują woreczki niekoniecz-
nie do sprzątania nieczystości
po psach. Wkrótce w Śremie
zostanie wybudowany pierw-
szy ogrodzony wybieg dla
psów. Dzięki inicjatywie Anny
Czekały, takie miejsce wkrót-
ce powstanie w okolicy skwe-
ru 750-lecia na Helenkach.

Drugim tematem związa-
nym ze zwierzętami jest do-
karmianie ptaków. Jak powie-
działa nam Karolina Ankudo-
wicz z zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej, wielu miesz-
kańców skarży się, że ptaki
dokarmiane przez mieszkań-
ców niszczą nowo wyremon-
towane budynki. Jak czytamy
w regulaminie porządku do-
mowego Spółdzielni - zabra-
nia się dokarmiania lub
karmienia zwierząt w pomiesz-
czeniach wspólnego użytko-
wania, na dachach i para-
petach budynków, na balko-
nach i loggiach a także na te-
renach wokół budynków. O

nie dokarmianie ptaków ape-
lują także niektórzy eksperci.
Zwierzęta, przyzwyczajone
do pomocy człowieka, mają
zaburzony naturalny instynkt

zdobywania pożywienia, co
może doprowadzić do nara-
żenia ich na głód.

(SM)

Psy i ptaki
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Spory o pranie

Fruwające na wietrze ka-
lesony, czy inne części gar-
deroby nie wszystkim
przypadają do gustu. Wy-
wieszanie wypranej odzie-
ży na zewnątrz budynków,
poza balkon czy okno nie
powinno mieć miejsca i na
to często skarżą się lokato-
rzy.

Można sobie przecież wy-
obrazić, że ktoś nie życzy so-
bie oglądania osobistej biel izny
sąsiada. Wieszanie prania na
balkonie jest dopuszczalne,
jednak ubrania powinny su-
szyć się dyskretnie i nie po-
winny być zbyt widoczne dla
osób spacerujących rekre-
acyjnymi ścieżkami wokół
osiedla. W naszej Spółdziel-

ni zgodnie z Regulaminem
porządku domowego zabra-
nia się rozwieszania odzieży,
pościel i itp. rzeczy na elewa-
cjach budynków, na poręczach
balkonów i loggii oraz w miej-
scach ogólnodostępnych. Do
tego służą pomieszczenia
wspólnego użytkowania – su-
szarnie. Tam jednak często
zamiast prania mieszkańcy

przechowują meble, rowery i
inne przedmioty, o usunięcie
których w tym miejscu apelu-
jemy! Prosimy więc o prze-
strzeganie istniejących
przepisów oraz poszanowa-
nie zasad na których opiera
się użytkowanie przez współ-
właściciel i nieruchomości.

(SM)

W związku z nowelizacją
ustawy z dnia 29.08.1 997 r.
o ochronie danych osobo-
wych oraz wprowadzonymi
wymogami prawnymi regu-
lującymi przetwarzanie da-
nych osobowych informu-
jemy, że spółdzielnia skie-
ruje do Państwa pisma z
prośbą o złożenie oświad-

czenia niezbędnego do prze-
twarzania danych osobo-
wych.

Oświadczenie będzie wska-
zywało m.in. czy wyrażacie
Państwo zgodę na zamiesz-
czenie swojego imienia i na-
zwiska na domofonie.

Prosimy o przekazywanie

oświadczeń koresponden-
cyjnie lub osobiście do sie-
dziby spółdzielni w dziale
członkowskim, pokój nr 28.
Pracownicy udzielą Pań-
stwu w tym zakresie dodat-
kowych wyjaśnień.

Informujemy nadto, że
nie złożenie pisemnego
oświadczenia, zgodnie z

obowiązującymi ww. prze-
pisami, zobowiąże Spół-
dzielnię jako Administratora
danych osobowych do usu-
nięcia danych osobowych
z domofonu, z uwagi na brak
wyraźnego oświadczenia
woli w tym zakresie.

(SM)

Nowe zasady ochrony danych osobowych
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- OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ -

1 2

Informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnej porady prawnej
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
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Interesujesz się tym, co dzieje się w Twoim mieście i na osiedlach? Robisz zdjęcia?
Piszesz wiersze? A może masz już doświadczenie w pisaniu artykułów i notatek
prasowych oraz w przeprowadzaniu wywiadów? Zapraszamy do współpracy.

Napisz do Nas:
sekretariat@smsrem.pl Razem twórzmy Informator.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie
ważne numery telefonów

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

Sekretariat:
tel. 61 28 48 501, fax. 61 28 48 515

email: sekretariat@smsrem.pl

Lokale użytkowe:
tel. 61 28 48 538

Sprawy windykacyjne,
rozliczenie konta:
tel. 61 28 48 517

Sprawy członkowskie,
mieszkaniowe,

przekształcenia:
tel. 61 28 48 534

godziny pracy Spółdzielni:
poniedziałek  7:30  16:30
od wtorku do czwartku  7:00  15:00
piątek  7:00  14:00

Administracja Książ Wlkp.:
tel. 61 28 22 046, 517 191 670

godziny pracy:
poniedziałek  7:30  8:30, 15:30  16:30
od wtorku do czwartku  7:00  8:00, 14:00  15:00
piątek  7:00  8:00, 13:00  14:00

Administracja Kórnik:
tel. 61 81 70 211, 662 217 289

godziny pracy:
poniedziałek  7:30  8:30, 15:30  16:30
od wtorku do czwartku  7:00  8:00, 14:00  15:00
piątek  7:00  8:00, 13:00  14:00

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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