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W soboty, niedziele i w dni
świąteczne oraz po godzinach
pracy Spółdzielni, awarie należy
zgłaszać pod następującymi nu-
merami telefonów:

instalacje wod. - kan., c.o., ccw,
gaz. - 501 312 187

 elektryczne, domofony, szlaba-
ny - (32) 242 11 75, 500 102
976, 501 305 744
dźwigi - 796 180 460
AZART, TVK Imperium -
(32) 301 40 00, 215 282 74

TELEFONY
AWARYJNEZ        
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Lp. Adres Nr mieszkań Liczba
Planowany termin

realizacji

14 Batalionu Kosynierów 1 2-4-6-8-10 5 Wrzesień
15 Batalionu Kosynierów 3 4-7-10-13 4 Wrzesień
16 Batalionu Kosynierów 8 2-4-6-8-10 5 Wrzesień
17 Batalionu Kosynierów 12 2-5-8-11-14 5 Wrzesień/Październik
18 Batalionu Kosynierów 14 2-5-8-11 4 Wrzesień/Październik
19 Batalionu Kosynierów 16 2-4-6-8 4 Październik
20 Sztabu Powstańczego 21 4-7-10-13 4 Październik
21 Sztabu Powstańczego 21 2-5-8-11-14 5 Październik

Ogółem do remontu balkonów w 2015 r. 105

Lp. Adres Nr mieszkań Liczba
Planowany termin

realizacji

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 7 6-9-12-15-18 5 Kwiecień
4 Sztabu Powstańczego 9 2-5-11-17-20 5 Kwiecień
5 Sztabu Powstańczego 13 3-6-12-15-18 5 Kwiecień/Maj
6 Sztabu Powstańczego 18 1-3-5-7-9 5 Maj
7 Sztabu Powstańczego 20 1-4-7-10-13 5 Maj
8 Sztabu Powstańczego 25 3-6-9-12-15-18 6 Maj/Czerwiec
9 Sztabu Powstańczego 25 5-8-11-14-17-20-22 7 Czerwiec
10 Sztabu Powstańczego 27 3-6-9-12-15-22 6 Czerwiec
11 Sztabu Powstańczego 58 4-7-10-13 4 Czerwiec
12 Sztabu Powstańczego 60 4-7-10-13 4 Czerwiec
13 Sztabu Powstańczego 62 2-5-8-11-14 5 Czerwiec
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