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Prezes Witold Szczeciński odbiera odznaczenie z rąk wiceministra
Budownictwa i Infrastruktury Tomasza Żuchowskiego

Tomasz Żuchowski wiceminister
Budownictwa i Infrastruktury
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JAK SIĘ CHRONIĆ
PRZED UCHYBEM

   
  
    
  
    
 

    
  
   


  
    
    
   
     
  
     
     
   
    
    
    

   
   
    
   
   


   
      
    
     
    
    
   
  

    
   
   
     
    


    
    
     

NOWE ROZLICZANIE WODY W BUDYNKACH SM "STARE GLIWICE"

UCHYB WODY -
 CO TO TAKIEGO

I SK¥D SIÊ BIERZE
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SERDECZNIE DZIÊKUJEMY ZA UDZIA£
W ZEBRANIACH MIESZKAÑCÓW
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Niech Święta Bożego Narodzenia radością wypełnią wasz
dom, a Nowy rok przyniesie spełnienie marzeń i wiele
satysfakcji z własnych dokonań Tego wszystkiego życzą wam
Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy SM "Stare Gliwice"
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