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planowany
termin

wykonania

HARMONOGRAM REMONTU BALKONÓW W 2014 R.

1 Sztabu Powstañczego 1 6-9-12-15-18 lewy 5 kwiecieñ

2 Sztabu Powstañczego 3 5-8-11-14-17-19 œrodkowy 6 kwiecieñ

3 Sztabu Powstañczego 5 4-7-10-13-19 prawy 5 kwiecieñ

4 Sztabu Powstañczego 7 5-8-11-14-17 œrodkowy 5 kwiecieñ

5 Sztabu Powstañczego 16 1-3-5-7-9 prawy 5 maj

6 Sztabu Powstañczego 20 2-5-8-11-14 prawy 5 maj

7 Sztabu Powstañczego 31 4-7-10-13-16-19-21 œrodkowy 7 maj

8 Sztabu Powstañczego 33 3-6-9-12-15-18-21 szczytowy 7 maj

9 Sztabu Powstañczego 58 1-5-8-11-14 lewy 5 maj

10 Sztabu Powstañczego 62 1-3-6-9-12 prawy 5 czerwiec

11 Batalionu Kosynierów 7 1-3-5 lewy 3 czerwiec

12 Batalionu Kosynierów 7 2-4 prawy 2 czerwiec

13 Batalionu Kosynierów 4 2-5-8-11-14 lewy 5 czerwiec

14 Batalionu Kosynierów 4 1-4-7-10-13 prawy 5 czerwiec

15 Batalionu Kosynierów 12 4-7-10-13 œrodkowy 4 czerwiec

16 Batalionu Kosynierów 14 3-6-9 prawy 3 czerwiec

17 Batalionu Kosynierów 14 4-7-10 lewy 3 czerwiec

ogó³em do remontu balkonów w 2014 r. 80

Lp. Adres nr mieszkañ pion liczba
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DNI OTWARCIA KASY SPÓ£DZIELNI

styczeń 7 14 20 21 28

luty 4 11 18 20 25

marzec 4 11 18 20 25
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0
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