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O CZYM POWINNI PAMIÊTAÆ KANDYDACI
NA CZ£ONKÓW RADY NADZORCZEJ

   

WALNE ZGROMADZENIE
Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej

„SZOBISZOWICE”
odbêdzie siê w dniu 31.05.2016 r. o godzinie 1630

w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 4 im. Piastów Œl¹skich
w Gliwicach przy ul. Orl¹t Œl¹skich 25
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