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Znów kradną pokrywy studzienek kanalizacyjnych - Zarząd ...
24 cze 2020 — Głębokość ulicznej studzienki ściekowej może sięgać nawet do dwóch metrów.
Brak pokrywy może doprowadzi do uszkodzenia samochodu, ...

zdm.poznan.pl › web › aktualnosci › view › znow-krad...

Coraz więcej kradzieży pokryw i kratek studzienek ...
16 paź 2018 — Kilkanaście kradzieży pokryw studzienek kanalizacyjnych w ciągu kilku dni.
10.09.2019 14: ... Kradną pokrywy od studzienek kanalizacyjnych.

www.codziennypoznan.pl › artykul › coraz-wiecej-kra...

Złodzieje znowu kradną masowo pokrywy od studzienek
8 kwi 2011 — Marek Wilczak, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, mówi, że kilka lat
temu zakład już prowadził wojnę ze złodziejami włazów.

lodz.wyborcza.pl › lodz › 1,35136,9396163,Zlodzieje_zn...

Masowo kradną pokrywy studzienek kanalizacyjnych na ...
10 wrz 2019 — W ostatnim czasie tylko na Piątkowie skradzionych zostało kilkanaście pokryw
do studzienek kanalizacyjnych. Od kilku dni poznańscy strażnicy ...

epoznan.pl › news-news-98194-masowo_kradna_pokr...

Złomiarze kradną pokrywy do studzienek kanalizacynych na ...
21 paź 2014 — W gestii Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi jest 20 tys. kratek i 40 tys.
pokryw studzienek kanalizacyjnych. Na szczęście ostanio ...

dzienniklodzki.pl › Aktualności

W Poznaniu na potęgę kradną pokrywy studzienek ... - WTK
10 wrz 2019 — W Poznaniu na potęgę kradną pokrywy studzienek kanalizacyjnych! ... nich
skradziono na północy miasta - Kradzieże metalowych kratek, włazów i pokryw od studzienek
kanalizacyjnych ... Znów rekordowy przyrost zakażeń.

wtk.pl › index.php › news › 50873-w-poznaniu-na-pot...

Kradną włazy do studzienek :: Radom24.pl :: Portal Radomia i ...
11 sie 2011 — Amatorzy łatwego zarobku znów zwrócili uwagę na pokrywy studzienek
kanalizacyjnych. W ostatnich dniach zniknęło ich w Radomiu kilka.

radom24.pl › artykul › czytaj

Obrazy dla znów kradna pokrywy studzienek kanalizacyjnych
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Wyświetl wszystkie

Jak się kradnie kable? - Biuro Prasowe Orange Polska
17 paź 2017 — (wskazuje palcem na mroczną głębinę studzienki kanalizacyjnej) ... Po kilku
godzinach usłyszał znowu kroki i głośne szuranie żeliwa o beton.

biuroprasowe.orange.pl › blog › jak-sie-kradnie-kable
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Kradną włazy do studzienek - Aktualności - Biuletyn Miejski ...
22 paź 2018 — Zarząd Dróg Miejskich donosi o pladze kradzieży włazów do studzienek
kanalizacyjnych. Taka studzienka bez pokryw stanowi poważne ...

www.poznan.pl › kradna-wlazy-do-studzienek,124777

Polska Drzetowo-Grabowo, Szczecin - Z Twojego adresu internetowego - Użyj dokładnej lokalizacji - Dowiedz się więcej
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