
                                                                                  

WIELKA SKOTNICA 92 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  25.08.2020 r.  (WTOREK)  od godz. 1500
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 



WIELKA SKOTNICA 92A 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  25.08.2020 r.  (WTOREK)  od godz. 1545
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 92B 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  25.08.2020 r.  (WTOREK)  od godz. 1630
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 92C 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  25.08.2020 r.  (WTOREK)  od godz. 1715
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 92D 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  25.08.2020 r.  (WTOREK)  od godz. 1800
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 94 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  26.08.2020 r.  (ŚRODA)  od godz. 1500
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 94A 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  26.08.2020 r.  (ŚRODA)  od godz. 1545
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 94B 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  26.08.2020 r.  (ŚRODA)  od godz. 1630
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 94C 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  26.08.2020 r.  (ŚRODA)  od godz. 1715
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 98 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  26.08.2020 r.  (ŚRODA)  od godz. 1800
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 98A 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  27.08.2020 r.  (CZWARTEK)  od godz. 1500
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 98B 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  27.08.2020 r.  (CZWARTEK)  od godz. 1545
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 98C 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  27.08.2020 r.  (CZWARTEK)  od godz. 1630
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 98D 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  27.08.2020 r.  (CZWARTEK)  od godz. 1715
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 



WIELKA SKOTNICA 98E 

  
OGŁOSZENIE  !!! 

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA przy K.W.K. Mysłowice          

informuje, że  dnia  27.08.2020 r.  (CZWARTEK)  od godz. 1800
  

pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”  

będą demontować stare oraz montować w Państwa mieszkaniach nowe elektroniczne 

podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym.  

Prosimy o obecność i zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników 
(np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.).  

W przeciwnym razie późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.  
 

                                    
 PROSIMY O PODPIS PROTOKOŁU WŁASNYM DŁUGOPISEM !!! 
 


