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INFOBMACJA
MPWiK sp. z o.o' we Wocławiu intormuje'

że w trosce o poprawę jakości UsłUg zap|anowało place nasieci
wodociągowej.
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Za wsze|kie uirudnienia przepraszamy i plosimy o \''/yrozumia|.ość.


