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ZDROWYCH, POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,
PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI, RADOSNEGO,

WIOSENNEGO NASTROJU, SERDECZNYCH SPOTKAŃ
W GRONIE RODZINNYM I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

ŻYCZĄ
RADA NADZORCZA, ZARZĄD

I PRACOWNICY SM PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
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MASZ ZALEG£OŒCI W OP£ATACH
nie czekaj a¿ do twoich drzwi zapuka komornik
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7. Gliwice, ul. Pszczyńska - 73,00 m2 cena: 305.000 zł

1. Gliwice, ul. S. Udzieli - 29,34 m2 cena: 99.000 zł

2. Gliwice, ul. Konarskiego - 116,50 m2 cena: 270.000 zł

3. Gliwice, ul. Górnych Wałów - 75,60 m2 cena: 200.000 zł

4. Gliwice, ul. Kochanowskiego - 31,00 m2 cena: 120.000 zł

5. Gliwice, ul. Nowy Świat - 89,47 m2 cena: 339.000 zł

6. Gliwice, ul. Toszecka - 24,17 m2 cena: 108.000 zł

8. Gliwice, ul. H. Sawickiej - 47 m2 cena: 305.000 zł


