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MARIA SEWERYN,
bezpartyjna kandydatka do RM
z listy Platformy Obywatelskiej

(poz. na liście nr 4)
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ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Sekretariat SM "Szobiszowice"
- 32 332-52-68

Telefony awaryjne:
Domofony - Elektro-Dom
- 32 242-11-75, 500-102-976
Dźwigi - PROGRESS
- 796-180-460
Instalacje elektryczne - PHU
ELTOM - 503-027-508
Instalacje wod-kan., c.o. i c.c.w.
- GRY-WEL - 728-476-971
TVK - IMPERIUM - 32 301-40-00

TELEFONYTELEFONYTELEFONYTELEFONYTELEFONY

N     
    
     
     
     
      
    
       
     
     
    
    

SZLABANYSZLABANYSZLABANYSZLABANYSZLABANY
Na       

        
            
         
         
           
          
       
           
       
        

SPRZ¥SPRZ¥SPRZ¥SPRZ¥SPRZ¥TTTTTANIE BUDYNKÓWANIE BUDYNKÓWANIE BUDYNKÓWANIE BUDYNKÓWANIE BUDYNKÓW



Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM „SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE” 33333

To     
   
    
     
    
    
     
   
   
     

  
  
  
     
    
   
   
    
     
   

NIE OP£ACA SIÊ ZALEGAÆNIE OP£ACA SIÊ ZALEGAÆNIE OP£ACA SIÊ ZALEGAÆNIE OP£ACA SIÊ ZALEGAÆNIE OP£ACA SIÊ ZALEGAÆ
Z P£AZ P£AZ P£AZ P£AZ P£ATNOŒCIAMI ZA MIESZKANIETNOŒCIAMI ZA MIESZKANIETNOŒCIAMI ZA MIESZKANIETNOŒCIAMI ZA MIESZKANIETNOŒCIAMI ZA MIESZKANIE

    
      
  
     
    
    
    
   
     
   
    
     
   
   
      
     
    
     
   
    

     
   
    
      
   
   
    


    
     
   
      
     
     
    
      
    
      
   
   

HARMONOGRAM REMONTU BALKONÓW W 2015 R.HARMONOGRAM REMONTU BALKONÓW W 2015 R.HARMONOGRAM REMONTU BALKONÓW W 2015 R.HARMONOGRAM REMONTU BALKONÓW W 2015 R.HARMONOGRAM REMONTU BALKONÓW W 2015 R.
             

             
 

1 Sztabu Powstańczego 1 4-7-10-13-16-19 6 Marzec/Kwiecień
2 Sztabu Powstańczego 5 5-8-11-14-17-20 6 Marzec/Kwiecień
3 Sztabu Powstańczego 9 2-5-11-17-20 5 Kwiecień
4 Sztabu Powstańczego 18 1-3-5-7-9 5 Kwiecień
5 Sztabu Powstańczego 20 1-4-7-10-13 5 Kwiecień/Maj
6 Sztabu Powstańczego 21 4-7-10-13 4 Maj
7 Sztabu Powstańczego 25 3-6-9-12-15-18 6 Maj
8 Sztabu Powstańczego 27 3-6-9-12-15-22 6 Maj
9 Sztabu Powstańczego 58 4-7-10-13 4 Maj/Czerwiec

10 Sztabu Powstańczego 60 4-7-10-13 4 Czerwiec
11 Batalionu Kosynierów 1 2-4-6-8-10 5 Czerwiec
12 Batalionu Kosynierów 3 4-7-10-13 4 Czerwiec
13 Batalionu Kosynierów 8 2-4-6-8-10 5 Czerwiec
14 Batalionu Kosynierów 12 2-5-8-11-14 5 Czerwiec
15 Batalionu Kosynierów 16 2-4-6-8 4 Czerwiec

Ogółem do remontu balkonów w 2015 r. 74 Marzec/Czerwiec

Lp. Adres Nr mieszkań Liczba Planowany termin realizacji
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