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Jak zapewne Państwo
pamiętacie w dniu
30.01 .201 5r miał miejsce
pożar w budynku przy ul.

Konstytucj i 3-goMaja 2 w
Śremie. Przyczyną po-
wstania pożaru było pod-
palenie. Prokuratura
Rejonowa w Śremie pro-
wadziła postępowanie jed-
nak wobec niewykrycia
sprawcy umorzyła postępo-
wanie.
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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

Raz w miesiącu Rada Nad-
zorcza spotyka się z Zarzą-
dem naszej Spółdzielni, aby
omówić ważne zagadnienia
dla Spółdzielców i Spółdziel-
ni. Spotykamy się także z
mieszkańcami spółdzielni, aby
pomóc im w rozwiązywaniu
różnych problemów z wywią-
zywaniem się ze zobowiązań
statutowych. Rada Nadzor-
cza wraz Zarządem wysłu-
chała wyjaśnień członków
spółdzielni w sprawie spłaty
ich zadłużenia. Z powodu za-
ległości w opłatach czynszu i
nie wywiązywania się ich z
wcześniejszych ustaleń Ra-
da Nadzorcza podjęła 4
uchwały w sprawie wykreśle-
nia członka spółdzielni, a 4
uchwały odłożyła na później-
sze posiedzenie ponieważ
spółdzielcy zobowiązali się
do szybkiej spłaty.

Podjęto również uchwały w
sprawach: zmian w Regula-
minie Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Śremie w/s zlecania
dostaw i usług obcym wyko-
nawcom, ustalenia harmono-
gramu czynności związanych
z przygotowaniem Walnego
Zgromadzenia Członków Spół-
dzielni Mieszkaniowej, naby-
cia nieruchomości przy ul.
Poznańskiej w Śremie.
Omówiono treść i sposób

realizacji wniosków z każde-
go spotkania z członkami
spółdzielni. Ustalono opłaty
na pokrycie kosztów odsetek

od kredytu termo moderniza-
cyjnego oraz ustanowienia ra-
chunku bankowego właściwe-
go do wpłat z tytułu opłat czyn -
szowych i na fundusz remon-
towy, oraz porządek obrad i
projekty sprawozdań Zarzą-
du i Rady Nadzorczej Wal-
nego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej,
które odbędzie się 26 czerw-
ca br.

Wysłuchano także informa-
cji dotyczących realizacji
wniosków z poprzednich po-
siedzeń oraz spraw bieżących
Zarządu: zamierzeń termo-
modernizacyjnych osiedla He-
lenki w Śremie, planów
przebudowy ciepłowni przy
ul. 1 Maja w Śremie, real iza-
cj i zadań wynikających z od-
bytych przetargów, dotacji
uni jnych na rzecz naszej spół-
dzielni, podpisania umowy z
firmą INEA w sprawie przej-
ścia TV RELAX na nadawa-
nie cyfrowe.

Rada Nadzorcza zapozna-
ła się również ze sprawozda-
niem biegłego rewidenta w
sprawie badania bilansu Spół-
dzielni Mieszkaniowej za 201 4
rok. Wszystkich członków, dla
których Spółdzielnia i jej spra-
wy są ważne zapraszamy na
Walne Zgromadzenie Człon-
ków Spółdzielni. Tam otrzy-
macie Państwo więcej
szczegółowych informacji .
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Prace remontowe na naszych osiedlach
Prace trwają, roz-

poczęliśmy remont bal-
konów budynku przy ul.
Paderewskiego 2 w Śremie.
Tam również wykonane zo-
staną nowe posadzki wraz
z opierzeniem balkonu co
pozwoli na wyeliminowanie
problemu związanego z
przeciekaniem tych bal-
konów.

Na dzień dzisiejszy zakoń-
czyliśmy prace związane z
konserwacją dachów bu-
dynków zlokalizowanych w
Książu Wlkp. Pozostały
natomiast do wykonania kon-
serwacje dachów budynków

przy ul. Okulickiego oraz
garaży przy al. Solidarności.
Wykonane zostały nowe pias-
kownice przy budynkach ul.
Roweckiego 6, 8, 1 4 i 1 6. Do
końca czerwca zostaną wyk-
onane pozostałe piaskownice
przy ul. Okulickiego6, 8 i 1 4.
Zostaną również ustawione
nowe ławki, które z pe-
wnością dodadzą placom
zabaw uroku. Do końca
czerwca zamontowane zo-
staną urządzenia zabawowe
w Kórniku oraz w Śremie.
Jedno z urządzeń przy-
stosowane będzie dla dzieci

niepełnosprawnych. Zostanie
ono zmontowane w Śremie
przy ul. Chłapowskiego 1 9.
Zakończyły się także prace
polegające na wymianie
ekranów balkonowych na bu-
dynku przy ul. Chłapowskiego
1 6. Również klatki schodowe
budynków przy ul. Chłapo-
wskiego 22, Grota-Roweckiego
6,8 oraz Staszica 1 4 w
Kórniku, które były prze-
widziane w tym roku do
malowania zostały już po-
malowane i zdobią swoim
nowym wyglądem. Wspo-
mnieć należy również o wy-
mianie drzwi wejściowych do
budynków. Prace zostaną

wykonane w nieruchomościach
przy ul. Nowa Strzelnica 1 ,3,5,
Chłapowskiego 31 , Pade-
rewskiego 5, Konstytucj i3-go
Maja 1 ,3,6 oraz Pl.
Powstańców Wlkp. 1 w Kó-
rniku. Wymiana ich rozpocznie
się już niebawem. Podczas
tych prac pomalowany zo-
stanie również sam wiatrołap.
Rozstrzygnięty został już
przetarg na przebudowę dróg
i parkingu przy ul. Poznańskiej
30 w Śremie. Tam prace
rozpoczną się od 1 3.07.201 5r.
Ponadto po rozstrzygnięciu
przetargu zaplanowanego na

26 czerwca br. zostanie
wykonany parking przy ul.
Chłapowskiego 24 w Śremie.
Przed nami także przetarg na
termomodernizację budynków
przy ul. Paderewskiego 7 i 1 1
w Śremie. W tym roku
pracami tymi objęty będzie
również budynek przy ul.
Konstytucj i 3 maja 2 w Śremie,

ale przetarg na ten budynek
odbędzie się w lipcu br. W
chwil i obecnej w trakcie
opracowania jest doku-
mentacja na ten budynek. Od
dnia 22.06.201 5r rozpoczęły
się także prace związane ze
zmianą sposobu ogrzewania
budynku przy ul. Sikorskiego
49 w Śremie.



Jak zapewne Państwo pa-
miętacie w dniu 30.01 .201 5r
miał miejsce pożar w bu-
dynku przy ul. Konstytucji
3-go Maja 2 w Śremie.

Przyczyną powstania po-
żaru było podpalenie. Proku-
ratura Rejonowa w Śremie
prowadziła postępowanie jed-
nak wobec niewykrycia spraw-
cy umorzyła postępowanie w
sprawie. Z informacji jakie po-
siadamy od mieszkańców je-
den z lokatorów budynku
wpuszczał do swojej piwnicy
osoby z zewnątrz, które prze-

bywały tam w godzinach wie-
czornych, pal i ły papierosy i
prawdopodobnie zaprószyły

ogień. Nikomu jednak nie uda-
ło się udowodnić podpalenia.
Dlatego też przestrzegamy

Państwa przed udostępnia-
niem osobom postronnym piw-
nic lub innych pomieszczeń,
w tym umożliwiania przeby-
wania na klatkach schodo-
wych. W przypadku pojawienia
się takich osób nie bądźmy
obojętni, chrońmy nasze ży-
cie i majątek, zadzwońmy nie-
zwłocznie na Policję lub Straż
Miejską. Pamiętajmy też o za-
mykaniu drzwi do klatki scho-
dowej i piwnicy. Niech dla nas
wszystkich to zdarzenie bę-
dzie przestrogą.

(SM)
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Jak co roku Spółdzielnia
w okresie wiosennym uru-
chomiła fontannę przy ul.
Chłapowskiego. Jest to miej-
sce lubiane przez mieszkań-
ców naszych osiedli. Można
tam miło i przyjemnie spę-
dzić chwile wśród bogatej
zieleni i przy szumie wody.

W trosce o Państwa bezpie-
czeństwo jak również z uwa-
gi na wandali , którzy
dewastowali naszą fontannę
Spółdzielnia zamontowała ka-
mery na lampach oświetlają-
cych ten teren. Niestety
kamery zostały skradzione.
Monitoring tego terenu jest
niezbędny gdyż wandale czę-

sto niszczą to miejsce, zanie-
czyszczają fontannę, a osoby
bezdomne używają jej do ce-
lów kąpielowych. Dlatego też
rozważamy możliwość zain-
stalowania kamery na jednym
z pobliskich budynków. Bę-
dzie ona na bieżąco monito-
rowała ten teren. Mamy
nadzieję, że kamera przyczy-
ni się do likwidacji wandali-
zmu w tym rejonie.

(SM)

Pożar w Spółdzielni

Wandalizm na osiedlu



Wakacje to czas najwięk-
szej aktywności włamywa-
czy. Planując urlop warto
zastanowić się nad pozio-
mem ochrony naszego mie-
nia. Dlatego zanim
wyjedziesz, zastanów się,
co zrobić, by leżąc na pla-
ży, nie martwić się o to, co
dzieje się z twoim mieszka-
niem.

Polacy mają coraz większą
świadomość istnienia niekon-
wencjonalnych sposobów
ochrony mienia. Zaczynają
też doceniać ich wysoką sku-
teczność. Według informacji
pol icj i , na obszarach objętych
monitoringiem, ryzyko zda-
rzeń o charakterze przestęp-
czym spada o ok. 60%.
Posesję można chronić na
wiele sposobów. Ostatnio co-
raz większą popularnością
cieszą się minikamery. Za-
dbać powinniśmy również o
samochody, które w okresie

wakacji często zostawiamy
na parkingach i w garażach.
Stąd popularność lokalizato-
rów samochodowych GPS. Lo-
kal izatory dyskretnie i bez
przerwy gromadzą informa-
cje o pozycji i prędkości po-
ruszania się pojazdu. Dane
są przekazywane do właści-
ciela poprzez SMS lub spe-

cjalną stroną internetową.
Poza niekonwencjonalnymi
metodami ochrony, sprawdzo-
na jest polisa ubezpieczenio-

wa i to nie tylko w okresie
urlopowym. Każdego dnia na-
sze mienie narażone jest na
zdarzenia losowe, których nie
możemy przewidzieć. Należy
pamiętać, że ubezpieczyciel
Spółdzielni nie wypłaci Pań-
stwu odszkodowania np. w
przypadku gdy zaleje Was są-
siad mieszkający piętro wy-

żej lub do szkody dojdzie na
skutek awarii urządzeń lub in-
stalacj i w Państwa mieszka-
niu. W takich sytuacjach

należy korzystać z polisy
ubezpieczeniowej sąsiada lub
z własnej. Podstawą przyję-
cia odpowiedzialności za szko-
dę zgodnie z art. 41 5 kodeksu
cywilnego jest wina sprawcy.
A zatem warunkiem koniecz-
nym do przypisania odpowie-
dzialności za szkodę w
Państwa mieszkaniu jest wy-
kazanie związku przyczyno-
wo-skutkowego pomiędzy
działaniem lub zaniechaniem
sprawcy, a powstałą szkodą.
Każde zdarzenie musi podle-
gać indywidualnej ocenie
przez pryzmat ustalonych fak-
tów w konkretnej sprawie, a
szkoda powinna zostać zgło-
szona jak najszybciej.

Informacje o szkodzie na-
leży zgłaszać przede wszyst-
kim do Ubezpieczyciela
swojego mieszkania.

(SM)
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Uwaga na osoby podające się za pracowników Spółdzielni
Na naszym osiedlu pojawi-

l i się ludzie podający się za
pracowników naszej Spół-
dzielni i oferujący wymianę

stolarki drzwiowej. Informu-
jemy, że Spółdzielnia nie wy-
syła swoich pracowników i
nie oferuje wymiany stolarki

drzwiowej. Od stycznia br. na-
si pracownicy posiadają no-
we legitymacje służbowe,
które są zobowiązani posia-

dać w trakcie wykonywania
zadań służbowych. Wzór
przedstawiamy poniżej.

PrzódTył

Bezpieczny i spokojny dom
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Letnie remonty mieszkań
Czas wiosenno-letni

sprzyja remontom naszych
mieszkań.
Takie prace jak wymiana

stolarki okiennej, montaż rolet
zewnętrznych, markiz,
przebudowa ścian wewnę-
trznych w mieszkaniu oraz
wymiana instalacj i centralnego
ogrzewania, c.w. , z.w. czy in-
stalacj i elektrycznej, wymagają
konsultacj i ze Spółdzielnią -
działem technicznym.
Wskazane zostaną wymogi
jakie należy spełnić aby prace
mogły być wykonane zgodnie
z prawem budowlanym a
także aby nie naruszały
obecnej struktury mieszkań i
innych lokali w budynku, w
sposób zagrażający bez-
pieczeństwu mieszkańców.
Uzgodnień wymagają także
prace malarskie poza
mieszkaniem. Kolorystyka
elewacji budynku stanowi
jeden z elementów archite-
ktury budynku w związku z
tym powinna być zgodna z
projektem. Malowanie ścian
lub płyt na balkonach i
loggiach wg. indywidualnego
uznania jest niedopuszczalne,
gdyż kolorystyka elewacji bu-
dynku stanowi architek-
toniczną całość. Budynki
wielomieszkaniowe w jakich
mieszkamy oprócz wymogów
prawnych i technicznych,
muszą spełniać także walory
ładu estetycznego co jest na
pewno zauważalne w kolejno
oddawanych zmodernizowa-
nych budynkach. Ponadto
wykonywane prace budowlane
w mieszkaniu nie mogą za-
kłócać spokoju sąsiadów, a
mieszkańcy klatki powinni być
wcześniej poinformowani o
niedogodnościach związanych
z przeprowadzanymi pracami.



W moim mieszkaniu za-
meldowana jest córka, któ-
ra wyprowadziła się i od
kilku tygodni zamieszkuje
inny lokal mieszkalny, któ-
ry kupiła z mężem. Zabrała
wszystkie swoje rzeczy. Czy
powinna dokonać zmiany
swojego miejsca zameldo-
wania? Co powinnam zro-
bić gdyby córka nie chciała
się wymeldować?

Aby odpowiedzieć na tak za-
dane pytanie należy w tym
miejscu wyjaśnić, iż pobytem
stałym jest zamieszkanie w
określonej miejscowości pod
oznaczonym adresem z za-
miarem stałego przebywania.
W tym samym czasie można
mieć tylko jedno miejsce po-
bytu stałego. Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej uchwalił
nową ustawę o ewidencji lud-
ności, która weszła w życie z
dniem 1 stycznia 201 5r. Usta-
wa przewiduje zniesienie obo-
wiązku meldunkowego z
dniem 1 stycznia 201 6r.
Wbrew obiegowym opiniom
posiadanie meldunku nie ge-
neruje prawa do zamieszki-

wania w lokalu. Przeciwnie,
to fakt zamieszkiwania jest
przesłanką do zameldowania.

Prawo do korzystania z lo-
kalu mieszkalnego może wy-
nikać między innymi z prawa
własności, umów: najmu, uży-
czenia. Zameldowanie służy
wyłącznie celom ewidencyj-
nym i ma na celu potwierdze-
nie faktu pobytu osoby w
miejscu, w którym się zamel-
dowała. Dlatego z całą sta-
nowczością należy stwierdzić,
że meldunek to jedynie czyn-
ność administracyjna do ce-
lów ewidencyjnych. Nie
stanowi on natomiast żadne-
go uprawnienia do korzysta-
nia z lokalu mieszkalnego.

To fakt zamieszkiwania, ro-
dzi obowiązek meldunkowy
a nie na odwrót. Jeśli zatem
córka na stałe przebywa w
nowym miejscu zamieszka-
nia tj. w lokalu którego jest
właścicielką, powinna do-
konać tam zameldowania
na pobyt stały, w organie
gminy, właściwym ze wzglę-
du na miejsce położenia nie-
ruchomości, w której za-
mieszkuje.

Zameldowanie z równocze-
snym wymeldowaniem pole-
ga na dokonaniu zameldo-
wania w miejscu nowego po-
bytu bez konieczności stawie-
nia się w organie gminy
dotychczasowego miejsca po-
bytu w celu dokonania wymel-
dowania. W takim przypadku
wymeldowanie z dotychcza-
sowego miejsca pobytu sta-
łego następuje automatycznie.
W przypadku gdyby córka nie
chciała dokonać ww. czynno-
ści, należy wówczas złożyć
wniosek do organu gminy o
wszczęcie postępowania w
sprawie wymeldowania w try-
bie administracyjnym osoby,
która nie przebywa w miejscu

zameldowania. Organy prze-
prowadzają wówczas szcze-
gółowe postępowanie wy-
jaśniające, polegające m. in.
na przesłuchaniu stron i świad -
ków wskazanych przez stro-
ny lub wezwanych z urzędu,
wizj i lokalnych. Wymeldowa-
nie w takiej sytuacji nastąpi
na podstawie decyzji admini-
stracyjnej. Decyzja jest dorę-
czana stronom postępowania
l istownie za poświadczeniem
odbioru.
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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
niezłożenie 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

INFORMATOR PRAWNY - Obowiązek meldunkowy tylko do końca 201 5 roku?

Karolina Ankudowicz - Radca Prawny
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WYKAZ OPŁAT WNOSZONYCH DO SPÓŁDZILNI ORAZ INNYCH PODMIOTÓW

Zapraszamy Państwa do
korzystania z usługi Elek-
tronicznego Biura Obsługi
Klienta - w skrócie EBOK.

Za pomocą EBOK'a mogą
Państwo przeglądać podsta-
wowe informacje dotyczące
lokalu, obrotów na koncie, ak-
tualnego salda, informacje do-
tyczące opłat czy przyznanych
dodatków mieszkaniowych.

Istnieje także możliwość wy-
drukowania blankietu przele-
wu uwzględniającego indy-
widualne dane nadawcy. Po-
lecamy usługę, gdyż główną
zaletą korzystania z Elektro-
nicznego Biura Obsługi Klien-
ta jest fakt, iż mogą Państwo
o każdej porze dnia i nocy z
dowolnego miejsca na świe-
cie sprawdzić podstawowe in-
formacje dotyczące Waszego
mieszkania. Aby korzystać z

Elektronicznego Biura Obsłu-
gi Klienta wymagana jest do-
wolna przeglądarka Inter-
netowa.

Aby założyć konto upraw-
niające do korzystania z Elek-
tronicznego Biura Obsługi
Klienta należy zgłosić się do
działu członkowskiego Spół-
dzielni pokój nr 28 Z korzy-
stania z Elektronicznego Biura
Obsługi Klienta można w każ-

dej chwil i zrezygnować. Na-
leży fakt ten zgłosić w
Spółdzielni. Założenie i pro-
wadzenie konta Elektronicz-
nego Biura Obsługi Klienta
jest całkowicie bezpłatne. Ko-
rzystanie z Elektronicznego
Biura Obsługi Klienta jest w
1 00 % bezpieczne. Należy
pamiętać aby nie udostępniać
swojego hasła osobom trze-
cim.

(SM)

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – EBOK
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Przy Towarzystwie Brata
Alberta działa Śremski Klub
Seniora „Nadzieja” który
ma swoją siedzibę w Klubie
Relax Spółdzielni Mieszka-
niowej w Śremie. Wśród
członków Klubu znalazła się
garstka zapaleńców, którzy
postanowili stworzyć tele-
wizję dla seniorów pod na-
zwą „Senior Tv”.

Dzięki wsparciu finansowe-
mu Gminy Śrem i współpra-
cy z OPS udało się w ramach
Programu Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej włą-
czyć w projekt Aktywizacja
Społeczna Osób Starszych i
pozyskać środki finansowe
na ten cel. Program „Senior
Tv” realizowany jest przez se-
niorów i dla seniorów, począt-
kowo przy dużym wsparciu
zespołu redakcyjnego Telewi-

zj i Relax i pracowników Klu-
bu Relax. „Senior Tv”
emitowany będzie jako od-
dzielny program w ostatnie
piątki miesiąca od maja do
grudnia z wakacyjną przerwą.
Zapraszamy wszystkich chęt-
nych seniorów do współpra-
cy w podejmowaniu tematów,
które mogą interesować se-
niorów i ich najbl iższych.

(SM)

PROGRAM WYCIECZKI AUTOKAROWEJ DO BARCELONY

ORGANIZATOR EM JEST: KLUB RELAX SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚRE-

MIE TOWARZYSTWO POMOCY POTRZEBUJĄCYM im. Św. BRATAALBERTA

„NADZIEJA” W ŚREMI ,URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE

ZAKWATEROWANIE: HOTEL NA COSTA BRAVA

1 DZIEŃ 06.07.201 5 - przejazd na trasie Śrem – Lyon ,krótki spacer po mieście , zakwaterowanie, obiado-

kolacja

2 DZIEŃ 07.07.201 5 - śniadanie, przejazd na trasie Lyon - Costa Brava, zakwaterowanie, spacer nad mo-

rze, obiadokolacja

3 4 5 DZIEŃ 08 09 1 0 .07.201 5 - zwiedzanie zabytków Barcelony

6 DZIEŃ 11 .07.201 5 - śniadanie, przejazd na trasie Costa Brava – Monte Carlo, zwiedzanie miasta, zakwa-

terowanie, obiadokolacja

7 DZIEŃ 1 2.07.201 5 - śniadanie, przejazd od Füssen, zwiedzanie zamku Ludwika Bawarskiego Neu-

schwanstein, zakwaterowanie, obiadokolacja

8 DZIEŃ 1 3.07.201 5 - śniadanie, przejazd na trasie Füssen– Śrem

Informacje dodatkowe :

Cena zawiera wstępy, usługi przewodników i pi lota podczas całej wycieczki. Autokar klasy Lux. Uczestnik

wycieczki musi posiadać dokument uprawiający do przekraczania granicy - ważny paszport lub dowód

osobisty - telefon kontaktowy Klub Relax tel. 61 28 48 508

Senior TV
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Rusza kolejna edycja Konkursu
na Najbardziej Ukwiecony Balkon

Telefon kontaktowy i zgłoszenia
Klub Relax tel. 61 28 48 508
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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 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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