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Wancerzów; Cegielnia.

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję  w 

odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 rano lub 

poprzedniego dnia

Prosimy o niezapełnianie popiołem pojemników w całości, gdyż może 

spowodować to jego uszkodzenie przy odbiorze
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