
BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEÑ 2015

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
sk³adamy Pañstwu serdeczne ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci,

niepowtarzalnej atmosfery, obfitoœci wszelkich dóbr.
Niech radoœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spe³nienia

towarzysz¹ Wam przez ca³y nadchodz¹cy Nowy Rok.

Rada Nadzorcza, Zarz¹d i Pracownicy
Spó³dzielni Mieszkaniowej "STARE GLIWICE"
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