
Szanowni mieszkańcy 

W związku z ogólnopolskimi decyzjami w zakresie ograniczeń związanych z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa - apelem Premiera Rządu Rzeczypospolitej 

Polskiej w sprawie ograniczenia kontaktów międzyludzkich, w trosce o bezpieczeństwo 

naszych mieszkańców i pracowników, prosimy przeanalizować, czy sprawa do załatwienia 

wymaga wizyty w biurach Spółdzielni i zalecamy, by wybrać inną formę kontaktu. Każda 

sprawa zgłoszona telefonicznie lub mailowo będzie przez pracowników Spółdzielni 

potraktowana w równie należyty sposób jak zgłoszona osobiście.  

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod następującymi numerami telefonicznymi:  

• Zgłaszanie usterek – tel. 58/ 552-40-34 lub 58/552- 00-08 wewnętrzny 33, 34 i 35 

mail rsm.dt@wp.pl 

 

 

• 58/552-00-08 – Sekretariat 

 

Nr. tel. 58/552-00-08: 

 

• Sprawy administracyjne – wewnętrzny 39 

• Sprawy członkowsko – mieszkaniowe – wewnętrzny 43 

• Windykacja- wewnętrzny  37 

• Opłaty eksploatacyjne  - wewnętrzny 38 

• Lokale użytkowe – wewnętrzny 50 

• Fax –wewnętrzny 46 

Adres mailowy : rsm.eboo@wp.pl 

     rsm.budowlani@wp.pl 

 

KASA SPÓŁDZIELNI: 

Prosimy o ograniczenie dokonywania wpłat w kasie Spółdzielni i w miarę możliwości o 

korzystanie z przelewów elektronicznych.  

Zarząd Spółdzielni informuje, że od wszystkich płatności dokonanych z miesięcznym 

opóźnieniem NIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI KARNE.  

 

Informujemy, że na okres od 12 do 28 marca br.  włącznie zostają zawieszone wszystkie 

zajęcia i spotkania w Klubach Osiedlowych AD – REM przy ul. Czyżewskiego 12  i 

OKO przy ul. Grunwaldzkiej 611. 
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Prosimy osoby, które odczuwają objawy przeziębienia i podwyższonej temperatury, aby 

nie wchodziły do budynku Spółdzielni i niezwłocznie powiadomiły odpowiednie służby 

medyczne o swoim stanie zdrowia lub bezpośrednio zgłosiły się do lekarza.  

 

 

WIRUSOLOG RADZI: 

 

• Zrezygnuj z uścisku dłoni, a zamiast tego stosuj inny rodzaj powitania, np. 

przybijaj piąstkę (ale nie piątkę!), zrób lekki ukłon lub zetknij się z drugą osobą 

łokciem. 

• Dotykaj włączników światła, przycisków w windzie itp. TYLKO kostką zgiętego 

palca. Podczas tankowania podnoś dozownik paliwa przez ręcznik papierowy 

lub używaj jednorazowej rękawicy. 

• Otwieraj drzwi zamkniętą pięścią lub biodrem. Nie chwytaj za klamkę dłonią, 

chyba że nie istnieje inny sposób otwarcia drzwi. To szczególnie ważne w 

przypadku drzwi łazienkowych i znajdujących się w miejscach publicznych, np. 

na poczcie. 

• Jeśli masz dostęp do chusteczek dezynfekujących, używaj ich w sklepach, do 

wycierania rąk, wózka i fotelika dziecięcego. 

• Myj ręce mydłem przez 10–20 sekund i/lub używaj środków dezynfekujących 

do rąk na bazie alkoholu (ponad 60 proc.), ilekroć wracasz do domu po 

wykonywaniu jakiejkolwiek czynności w miejscu, w którym przebywały inne 

osoby. 

• Trzymaj środki dezynfekujące przy wejściu do domu oraz w samochodzie, by 

łatwo było użyć ich po zatankowaniu i dotknięciu brudnych przedmiotów, gdy 

nie można natychmiast umyć rąk. 

• Jeśli tylko się da, gdy kaszlesz lub kichasz, używaj jednorazowych chusteczek i 

wyrzucaj je. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zakrywaj usta łokciem, ale 

pamiętaj, że na ubraniu może znaleźć się wirus, który potrafi przenosić się przez 

tydzień lub dłużej! 


