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Uprzejmie proszg o przekazanie powy2szych informacji poszczeg6lnym
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celem
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nformacji,
o kt6rych mowa na wstgpie niniejszego pisma.
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Sprawg prqwadzi: inspektor Beata Gruszczvriska
tel, (42) 638 53 58, pok. 273 .
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