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WRZESIEÑ 2015

ZAPRASZAMY NA FESTYNZAPRASZAMY NA FESTYNZAPRASZAMY NA FESTYNZAPRASZAMY NA FESTYNZAPRASZAMY NA FESTYN
ZAPRASZAMY CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA FESTYN,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.09.2015 R. OD 1200 DO 1700

NA BOISKU ZSO NR 4 PRZY UL. ORLĄT ŚLĄSKICH 25.
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TERMINY ODCZYTÓW PODZIELNIKÓWTERMINY ODCZYTÓW PODZIELNIKÓWTERMINY ODCZYTÓW PODZIELNIKÓWTERMINY ODCZYTÓW PODZIELNIKÓWTERMINY ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW

ZAPRASZAMY NA FESTYN!ZAPRASZAMY NA FESTYN!ZAPRASZAMY NA FESTYN!ZAPRASZAMY NA FESTYN!ZAPRASZAMY NA FESTYN!
PROGRAM FESTYNUPROGRAM FESTYNUPROGRAM FESTYNUPROGRAM FESTYNUPROGRAM FESTYNU

   
  
  
  
   

     
      
    
      
    
     
    
      
  
    
 
     
     

     
   
  
  
   
   
  

    

Szt. Powstañczego 1,3,5,7,9 5.10.15 1500-1900 16.10.15 1700-1830

Szt. Powstañczego 11,13,15,17,19 6.10.15 1500-1900 16.10.15 1700-1830

Szt. Powstañczego 16,18,20 7.10.15 1500-1700 16.10.15 1700-1830

Bat. Kosynierów 1,3,5,7,2,4,6,8 9.10.15 1500-1800 16.10.15 1700-1830

Szt. Powstañczego 21,23,25,27,29 12.10.15 1500-1900 23.10.15 1500-1700

Szt. Powstañczego 58, 60, 62 13.10.15 1500-1800 20.10.15 1500-1700

Szt. Powstañczego 31,33 13.10.15 1600-1630 23.10.15 1500-1700

Bat. Kosynierów 12.14,16,18 13.10.15 1630-1800 23.10.15 1500-1700

Toszecka 86,88,90 14.10.15 1500-1800 23.10.15 1500-1700

Toszecka 92,94,96 15.10.15 1500-1800 23.10.15 1500-1700

Soko³a 4 16.10.15 1500-1700 23.10.15 1500-1700

Adres I termin
data

1 termin
godz.

2 termin
data

2 termin
godz.
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PROSIMY O KONTAKTPROSIMY O KONTAKTPROSIMY O KONTAKTPROSIMY O KONTAKTPROSIMY O KONTAKT

MAMY NOWEGO
RADNEGO
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RACJONALNIE
EKSPLOATUJMY

INSTALACJÊ
KANALIZACYJN¥
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AKCJA POWSZECHNEJ DERATYZACJI
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PRZYGOTOWANIE DO SEZONU
GRZEWCZEGO 2015/2016
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WYBIEG DLA PSÓWWYBIEG DLA PSÓWWYBIEG DLA PSÓWWYBIEG DLA PSÓWWYBIEG DLA PSÓW

NASI KANDYDACINASI KANDYDACINASI KANDYDACINASI KANDYDACINASI KANDYDACI
DO RADY OSIEDLADO RADY OSIEDLADO RADY OSIEDLADO RADY OSIEDLADO RADY OSIEDLA
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