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Bezpłatny biuletyn

2020

PROJEKTY UNIJNE
GMINA
LUBAWA

mina
Lubawa
w
partnerstwie
Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie od
017r. realizuje dwa projekty wieloletnie,
Urząd Gminy Lubawa, Fijewo
współfinansowane
ze środków
Unii
uropejskiej
w ramach
Europejskiego
unduszu Społecznego.

W NUMERZE

ednym z nich
str. jest projekt pn. „Rodzina na
4 od stycznia 2020r. kolejne 8
LUS” w którym
odzin bierze udział w IV już edycji zadania.

Kolejnym
projektem
realizowanym
ze środków
Unii
Europejskiej
jest
73,
14-260przyszłość”
Lubawa, tel.
89 645
54 10,
„Aktywna
w ramach
której
od
października 2019r. realizowane jest już V
edycja zadania.

fax. 89 645 54 15, www.gminalubawa.pl

100-LECIE PLEBISCYTU
Uczestnicy projektu przez 12 miesięcy biorą udział
w szeregu
działań
m.in.
w warsztatach:
„Aktywizacji zawodowej”, „Rozwoju umiejętności
społecznych”, „Zarządzania czasem”, „Ekonomii
społecznej oraz „Obsługi komputera”. Objęci są
również wsparciem psychologa oraz trenera pracy.

W tym roku przypada setna
rocznica
plebiscytu
na
Warmii, Mazurach i Powiślu.
Zwieńczeniem
udziału
w
projekcie
jest
PRZEBUDOWY
W jego wyniku do Polski zostały
podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez
udział w kursach zawodowych dobranych
DRÓG
przyłączone między innymi
indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego z
trzy miejscowości znajdujące
uczestników.
str.
5
się obecnie na terenie gminy
Zadanie zakłada realizację VI edycji Klubu
Lubawa: Napromek, Czerlin
Integracji Społecznej a jego zakończenie
zaplanowano na czerwiec 2021r.
i Lubstynek.
Urząd
Gminy
Lubawa
W ramach wsparcia każda z rodzin współpracuje
wspólnie z Instytutem Pamięci
asystentem rodziny, korzysta z indywidualnego
Lubstynek. Prace przy ustawianiu głazu
Narodowej o. w Gdańsku
E-USŁUGI
oradnictwa psychologicznego
oraz prawnego.
upamiętniającego Plebiscyt 1920 roku
odatkowo dla uczestników zaplanowany został
upamiętni
wydarzenia
.
strwarsztatowych
zereg działań
w tym: „Warsztaty
sprzed 100-lat m.in. odsłonięciem okolicznościowego pomnika, który stanie
5
ozwoju umiejętności
społecznych”, „Zarządzania
zasem i budżetem domowym”, „Szkoły dlaw Lubstynku.
odziców”, „Aktywności lokalnej”.
Szczegóły na stronach 2 i 3.

rojekt zakłada realizację VI edycji działań
kierowanych do rodzina a jego zakończenie
aplanowano na czerwiec 2022r.

ZDALNA ODPUST NAWIEDZENIA NMP W LUBAWIE-LIPACH 2020 R.
SZKOŁA w 51. rocznicę koronacji figury Matki Bożej

str.
6

PROJEKTY
UNIJNE
str.
5

WOT
POMAGA
str.
8

AKCJA
SEGREGACJA

1 lipca (środa)
15.00 Uroczyste Nieszpory o NMP z SUMĄ ODPUSTOWĄ pod przewodnictwem
J.E. Księdza Biskupa Wiesława Śmigła w Lipach.
17.30 Msza św. z udziałem dzieci.
19.30 Msza św. z udziałem rolników.
20.30 Czuwanie modlitewne z udziałem zespołów wokalnych i instrumentalnych.
22.30 Droga Krzyżowa ze świecami.
24.00 Msza św. o NMP „O północy”. Czuwanie przy figurze Matki Bożej.
2 lipca (czwartek)
06.30 Godzinki ku czci NMP.
07.00 Msza św. poranna.
09.00 Liturgia pokutna.
10.30 SUMA ODPUSTOWA z udziałem J.E. Księdza Biskupa
Józefa Szamockiego.
15.00 Msza św. z udziałem kierowców i poświęcenie pojazdów.
16.30 Nieszpory o NMP z uroczystym błogosławieństwem
figurą Matki Bożej.
18.00 Msza św. w Farze.
3 lipca (środa)
10.00 Msza św. z udziałem chorych w Farze.

www.gminalubawa.pl
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Uroczystości 100. rocznicy plebiscytu na Warmii, Mazurach
i Powiślu – Lubstynek, 10 lipca 2020
W tym roku przypada setna rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. W jego wyniku do Polski zostały
przyłączone między innymi trzy miejscowości znajdujące się obecnie na terenie gminy Lubawa: Napromek, Czerlin
i Lubstynek.
Plebiscyt został przeprowadzony 11 lipca 1920 na obszarze Warmii, Mazur i Powiśla w wyniku ustaleń traktatu
pokojowego w Wersalu (kończącego I wojnę światową). Jego celem było ustalenie przynależności terytorialnej
obszarów, które – według strony polskiej – ze względów historycznych oraz etnicznych powinny zostać przyznane
odradzającej się Rzeczypospolitej. W wyniku Plebiscytu ludność zamieszkująca te tereny miała zdecydować
o przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach Prus
Wschodnich i Prus Zachodnich. Wynik plebiscytu okazał się z wielu względów niekorzystny dla Polski. Wpływ
na to miały czynniki zewnętrzne, takie jak tocząca się wojna polsko-bolszewicka, intensywna i często niezgodna
z prawem działalność administracji i ludności niemieckiej, a także nasilona przez kilkadziesiąt lat akcja
germanizacyjna. Do Polski powróciło tylko kilka przygranicznych miejscowości. Na Ziemii Lubawskiej były to wsie
Lubstynek, Napromek, Czerlin oraz Groszki.

Okolicznościowa wystawa
Urząd Gminy Lubawa wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej o. w Gdańsku upamiętni wydarzenia sprzed 100lat m.in. odsłonięciem okolicznościowego pomnika, który stanie w Lubstynku. Uroczystości zostały zaplanowane
na piątek 10 lipca. Tego samego dnia również w Lubstynku zostanie otwarta wystawa Instytutu Pamięci Narodowej
pt. „Plebiscyt 1920 roku. Walka o Polskość Warmii, Mazur i Powiśla”.
Prezentacja powstała wspólnym wysiłkiem historyków Instytutu
Pamięci Narodowej (Oddziału IPN w Białymstoku, jego Delegatury
w Olsztynie, Oddziału IPN w Gdańsku), a także Instytutu Północnego
w Olsztynie. Wystawa liczy 19 plansz, dostępna jest w wersjach
do prezentacji w plenerze jak i wewnątrz budynków. Warto nadmienić,
że została wzbogacona o plansze poświęcone przebiegowi plebiscytu
w miejscowościach, które zostały do Polski w 1920 roku przyłączone.

Pamiątkowa tablica
Pamiątkowa tablica, która zostanie odsłonięta na pomniku, została
przygotowana i ufundowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania
Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, za porozumieniem z gminą
Lubawa. Tablica wykonana jest z brązu (dłuta rzeźbiarza Dawida
Wawrzyniaka) i upamiętnia przede wszystkim Polaków, którzy w tamtych
dniach opowiedzieli się odrodzoną Rzeczpospolitą. Upamiętnienie
zostanie umieszczone na głazie narzutowym, którego transport
i przygotowanie zapewniła gmina Lubawa. Napis na tablicy brzmi:

Głaz narzutowy
Głaz narzutowy pod pamiątkową tablicę ufundował pan Kazimierz Marszelewski. W ustawieniu i przygotowaniu
terenu pomogli mieszkańcy Lubstynka z sołtysem Kazimierzem Chyzińskim na czele oraz druhowie miejscowej
jednostki OSP.
Uroczystości plebiscytowe odbędą się inicjatywy Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego oraz Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka.
Ze względu na trwającą epidemię w uroczystości mogą uczestniczyć tylko zaproszone osoby. Obowiązują
maseczki oraz zasada zachowania odstępu.
Obchody 100-lecia plebiscytu rozpocznie uroczysta msza święta w kościele pw. św. Barbary w Złotowie. Około
godz. 12:00 nastąpi część oficjalna przy świetlicy wiejskiej w Lubstynku. W programie, m.in. zaplanowano
wystąpienie Prezesa IPN dr Jarosława Szarka oraz wójta Gminy Lubawa, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, złożenie
kwiatów oraz otwarcie wystawy IPN i Instytutu Północnego w Olsztynie: „Plebiscyt 1920 roku. Walka o Polskość
Warmii, Mazur i Powiśla”, którego dokona dyrektor oddziału IPN w Gdańsku - prof. Mirosław Golon.

www.gminalubawa.pl
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PLEBISCYT 1920 ROKU.
WALKA O POLSKOŚĆ
WARMII, MAZUR
I POWIŚLA
Fundatorem prawie 10 tonowego głazu narzutowego
jest p. Kazimierz Marszelewski

Przykładowy
panel planowanej
wystawy

Odezwa Warmińskiej Rady Ludowej w Olsztynie z 1919 r.

Lubstynek. Prace przy ustawianiu głazu upamiętniającego
Plebiscyt 1920 roku

W przygotowania zaangażowali się mieszkańcy Lubstynka i okolic

KOMUNIKAT

DLA OSÓB POBIERAJACYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) ORAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ ZASIŁEK RODZINNY,
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZENIE „DOBRY START”
Prawo do świadczenia wychowawczego (500+) zostało ustalone na podstawie wniosków złożonych w ubiegłym roku
na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.
W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2020 r. nie składa się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. będzie można złożyć:
• od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,
• od dnia 1 kwietna 2021 r. droga tradycyjną – papierową.
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
na okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r., wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. oraz wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021 można składać:
• od dnia 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną,
• od dnia 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną – papierową.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej lub w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
– Punkt Obsługi Klienta. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Świadczeń Społecznych pod
nr tel. 89 645 54 31 i 89 645 54 33.

www.gminalubawa.pl
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Przebudowy dróg w gminie Lubawa

Zakończyły się prace na drogach gminnych i powiatowych w Lubstynku oraz na odcinku Kołodziejki-Pomierki
(etap I). Dobiega także końca przebudowa drogi gminnej w Gierłoży Polskiej. Zadania są finansowane
z budżetu samorządów gminnego i powiatowego oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Udział finansowy
Gminy wyniesie 30 proc. wartości inwestycji. Przebudowę w Lubstynku prowadziła firma „Zieja” z Łomży,
na pozostałych odcinkach „Drogomex” Sp. z o.o. z Pruszkowa. Łącznie przebudowanych zostanie ok. 3 km
dróg wraz z chodnikami, zjazdami i odwodnieniem. To nie koniec tegorocznych inwestycji w infrastrukturę
drogową na terenie gminy Lubawa. Został już ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej wraz
z odwodnieniem na odcinku ok. 600 metrów w miejscowości Pomierki (II etap). Przedmiot zamówienia
będzie współfinansowany w 80 proc. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace na odcinku Kołodziejki-Pomierki (etap I)

Droga w kierunku Pomierek po zakończeniu przebudowy

Przebudowana droga w miejscowości Lubstynek

Prace w miejscowości Gierłoż Polska

Droga nr 15 w Rożentalu zostanie przebudowana

Po kilkunastu latach starań Gminy Lubawa Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji przebudowę
drogi krajowej nr 15 w Rożentalu. Inwestycja obejmie podniesienie nośności nawierzchni, przebudowę
skrzyżowania na rondo, likwidację skrzyżowania z drogą powiatową nr 1214N, budowę korpusu drogowego
o przekroju jednojezdniowym 1×2. Projekt zakłada
także odtworzenie istniejących zatok autobusowych
w innej lokalizacji, budowę chodników oraz
przejść dla pieszych wraz z oświetleniem. Prace
przygotowawcze rozpoczną się jeszcze w tym
roku. Inwestycja będzie realizowana w latach 20222023. Ciągle jeszcze na swoją kolej czekają równie
niebezpieczne skrzyżowania przy drodze nr 15
w Byszwałdzie, Sampławie oraz Łążku. Wójt Gminy
Lubawa wystosował kolejne pismo do Ministerstwa
Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad o przebudowę wszystkich
Planowana inwestycja m.in. polegać będzie na przebudowie
newralgicznych odcinków „piętnastki” na terenie
kolizyjnego skrzyżowania na rondo
lubawskiej gminy.

www.gminalubawa.pl
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E-usługi dla mieszańców

Gmina Lubawa otrzyma 85 proc. dofinansowania
do projektu o wartości blisko 1,5 mln. zł
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020. Projekt polegający na wprowadzeniu
e-usług dla mieszkańców będzie realizowany
od czerwca do listopada 2020 r. W jego efekcie
zostanie uruchomionych 14 elektronicznych
usług publicznych, m.in. składanie wniosków,
wydawanie zaświadczeń czy obsługa podatkową
mieszkańców (sprawdzanie wysokości podatków
oraz możliwość wykonania elektronicznej zapłaty).

Podpisy pod umową złożyli marszałek województwa Gustaw
Marek Brzezin, wicemarszałek Miron Sycz oraz wójt Gminy
Lubawa Tomasz Ewertowski

Zdalna szkoła i zdalna szkoła +

Gmina Lubawa otrzymała łącznie 175 tys. zł na zakup sprzętu
komputerowego dla osób najbardziej potrzebujących. Dofinansowanie
z dwóch projektów pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Lubawa” oraz „Zdalna
Szkoła PLUS w Gminie Lubawa „zostanie przeznaczone na zakup
79 laptopów i słuchawek. Urządzenia zostaną przekazane do dyspozycji
dyrektorom szkół, którzy rozdysponują komputery wśród najbardziej
potrzebujących uczniów. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację
szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe
standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Urządzenia umożliwią uczniom
realizację podstawy programowej. Po zakończonym stanie epidemii sprzęt
wróci do szkoły z przeznaczeniem na wykorzystanie w cyklu edukacyjnym.
Dofinansowanie
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Polska
Cyfrowa
na
lata
2014-2020
Osi
Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach”.

120 litrów płynu dla gminy Lubawa

Wojska Obrony Terytorialnej dostarczyły 120 litrów płynu dezynfekującego do Urzędu Gminy Lubawa. Płyn
trafi do szkół podstawowych znajdujących się na terenie lubawskiej gminy.
Środek do dezynfekcji dostarczony został w ramach akcji obejmującej województwo warmińsko-mazurskie.
Jej celem jest zaopatrzenie samorządów,
które następnie przekażą go do podległych
im jednostek. Akcja zakłada wyprodukowanie
i dystrybucję 40 tys. litrów płynu. Do tej pory
trafiło już ponad 26 tys. do ponad trzystu
instytucji z sektora publicznego z naszego
województwa. W transporcie i dystrybucji
pomagają żołnierze 4. Warmińsko- Mazurskiej
Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Olsztyna.
Dar ten był możliwy dzięki fundatorom oraz
osobom i instytucjom zaangażowanym
w akcję, a są to: Warmińsko-Mazurski Związek
Pracodawców Prywatnych w Olsztynie, firmy
Polmos Żyrardów, Michelin Polska S.A., Caritas
Diecezji Ełckiej oraz 4 Warmińsko-Mazurska
Brygada WOT. Serdecznie dziękujemy.
Płyn do Urzędu Gminy Lubawa został dostarczony w połowie maja
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PROJEKTY UNIJNE
Gmina
Lubawa
w
partnerstwie
z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie od
2017r. realizuje dwa projekty wieloletnie,
współfinansowane
ze środków
Unii
Europejskiej
w ramach
Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Jednym z nich jest projekt pn. „Rodzina na
PLUS” w którym od stycznia 2020r. kolejne 8
rodzin bierze udział w IV już edycji zadania.

Kolejnym
projektem
realizowanym
ze środków
Unii
Europejskiej
jest
„Aktywna przyszłość” w ramach której od
października 2019r. realizowane jest już V
edycja zadania.
Uczestnicy projektu przez 12 miesięcy biorą udział
w szeregu
działań
m.in.
w warsztatach:
„Aktywizacji zawodowej”, „Rozwoju umiejętności
społecznych”, „Zarządzania czasem”, „Ekonomii
społecznej oraz „Obsługi komputera”. Objęci są
również wsparciem psychologa oraz trenera pracy.
Zwieńczeniem
udziału
w
projekcie
jest
podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez
udział w kursach zawodowych dobranych
indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego z
uczestników.
Zadanie zakłada realizację VI edycji Klubu
Integracji Społecznej a jego zakończenie
zaplanowano na czerwiec 2021r.

W ramach wsparcia każda z rodzin współpracuje
z asystentem rodziny, korzysta z indywidualnego
poradnictwa psychologicznego oraz prawnego.
Dodatkowo dla uczestników zaplanowany został
szereg działań warsztatowych w tym: „Warsztaty
rozwoju umiejętności społecznych”, „Zarządzania
czasem i budżetem domowym”, „Szkoły dla
rodziców”, „Aktywności lokalnej”.
Projekt zakłada realizację VI edycji działań
skierowanych do rodzina a jego zakończenie
zaplanowano na czerwiec 2022r.

www.gminalubawa.pl

PROGRAM OPERACYJNY POMOC
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020r.
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
od
kwietnia
2020r.
współpracuje
z
Wojskami
Obrony
Terytorialnej
- 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony
Terytorialnej im. kpt Gracjana Klaudiusza
Fróga, ps. Szczerbiec
w zakresie dystrybucji żywności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
CELEM
PROGRAMU
jest
zapewnienie
najuboższym
mieszkańcom
Polski
pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach
w ramach środków towarzyszących w okresie
grudzień 2019 – lipiec 2020.
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do tych
osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie
mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich
produktów żywnościowych i dlatego też trafiać
będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej
przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej
oraz poziomem dochodów odniesionych do
procentowej wartości odpowiedniego kryterium
dochodowego określonego w tej ustawie - których
dochód
nie
przekracza
200%
kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r.
– 1 268 PLN dla osoby samotnie
gospodarującej
i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od
01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby
samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla
osoby w rodzinie.)
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- ulotki

- kartony

- zeszyty i książki w miękkich

okładkach lub z usuniętymi twardymi

- papier biurowy

- gazety

- rolki po papierze toaletowym

- plastikowe nakrętki

- opakowania po jogurtach

- plastikowe butelki

- metalowe opakowania

- puszki po konserwach i napojach

- kapsle, nakrętki od słoików

- produkty z gumy i kauczuku

jednorazowych, tapet

- papieru lakierowanego

lub foliowanego

- pieluch

- zużytych naczyń jednorazowych

- ubrań i opakowań z tekstyliów

- pieluch

- odchodów zwierzęcych

www.segregujemy.info

- zużytego sprzętu elektrycznego

- farb i resztek lakierów

i rtęciowych

- lamp neonowych, fluorescencyjnych

- pozostałych żarówek I świetlówek

- baterii

TU NIE WRZUCAMY!

- zawartość z odkurzacza

- tradycyjne żarówki

- odchody zwierzęce

- ceramika i tekstylia

lub foliowany

- papier lakierowany, woskowany

papier

- zanieczyszczony lub mokry

- pieluchy jednorazowe

- białka i żółtka jajek

- resztki mięsa, kości, skóry

Materiały informacyjne dostępne także w urzędach gmin i miast, spółdzielniach i administracji wspólnot mieszkaniowych.

SegregujeMy

- płyt wiórowych I pilśniowych

- oleju jadalnego

- mięsa i kości

TU NIE WRZUCAMY!

kwiaty, inne odpady roślinne

- skoszona trawa, liście, gałęzie,

- skorupki od jajek

np. fusy po kawie i herbacie

- resztki pochodzenia roślinnego

obierki, skórki od warzyw i owoców

- kuchenne resztki roślinne:

Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste środowisko”

- plastikowych worków, w których były
gromadzono odpady szklane
- szkła okiennego
- porcelany, ceramiki, kryształów,
żyrandoli
- żarówek, lamp, reflektorów, izolatorów
- luster, szyb samochodowych

TU NIE WRZUCAMY!

po kosmetykach

- puste szklane butelki

bez nakrętek

- puste szklane słoiki

bez nakrętek

po napojach i żywności,

- puste szklane butelki

Wszystkie informacje dostępne na stronie www.segregujemy.info i

www.segregujemy.info

- brudnego lub mokrego papieru

- kartonów po mleku i napojach

- pieluch, chusteczek, ręczników

- opakowań po aerozolach

TU NIE WRZUCAMY!

TU NIE WRZUCAMY!

- makulatura

- kartony po mleku i napojach

- folia aluminiowa

- opakowania z papieru i tektury

- torebki foliowe

Mieszkańcu / Mieszkanko! Od 1 czerwca 2020 wszyscy segregujemy śmieci!

#AkcjaSegregacja

