HARMONOGRAM WYWOZU OD 03.01.2022 - 30.06.2022
PUM Grudziądz

tel. 695 259 000

www.odpadyprabuty.pl

biuro@odpadyprabuty.pl

MIASTO PRABUTY, STARY KAMIEŃ (1,2,3,4,5,6,17,36a,38,38a,40,42)
JULIANOWO od ul.RYPIŃSKIEJ (77,77a,78,79,79a)
Odpady komunalne zmieszane

Miesiąc

od wszystkich mieszkańców

dodatkowy
wywóz tylko
z budynków
wielorodzinnych

Odpady segregowane

Miesiąc

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE
od wszystkich

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

tylko
z budynków
wielorodzinnych

PAPIER OD
WSZYSTKICH

Dni wywozu

PAPIER tylko

z budynków
wielorodzinnych

SZKŁO OD
WSZYSTKICH

BIO od
wszystkich

BIO tylko
z budynków
wielorodzinnych

POPIÓŁ

Dni wywozu

Styczeń

12, 26

5, 19

Styczeń

17

3, 10,
24, 31

3, 31

17

10

7 (piątek)

20

5

Luty

9, 23

2, 16

Luty

14

7, 21, 28

28

14

21

3

17

2

Marzec

9, 23

2, 16, 30

Marzec

14

7, 21, 28

28

7

21

3, 31

17

2,30

Kwiecień

6, 20

13, 27

Kwiecień

11

4,
19 (wtorek),
25

25

4

19 (wtorek)

14, 28

7, 21

27

Maj

4, 18

11, 25

Maj

9, 30

2, 16, 23

16

2, 30

23

12, 26

5, 19

——

8, 22

Czerwiec

27

6, 13, 20

13

27

20

9, 23

2, 30

——

Czerwiec 1, 15, 29

UWAGA !!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00
Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: 29.03.2022 i 14.06.2022

ZASADY SEGRAGACJI ODPADÓW NA TERENIE MIASTA PRABUTY
"PLASTIK"

"PAPIER"

"SZKŁO"

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

butelki plastikowe po napojach
(zgniecione)

pojemników i butelek z
zawartością

gazety, czasopisma,

tłustego i brudnego papieru

butelki po płynach do mycia

zabawek, styropianu

papier biurowy i szkolny

papieru przebitkowego,

plastikowe zakrętki
plastikowe torebki, worki,
reklamówki
plastikowe koszyczki po
owocach
puszki po napojach oraz po
warzywach

opakowań po lekach

kalki, tapet

butelek po płynach
chłodniczych
pojemników i butelek po
olejach

książki, katalogi
kartonowe i tekturowe
pudełka

i owocach konserwowych (np.
groszku, brzoskwiniach)

(spożywczych, chłodniczych,
silnikowych)

metale, drobny żelazny złom

puszek po farbach, gumy

kolorowe kapsle

opakowań po aerozolach

czyste plastikowe opakowania
po produktach
żywnościowych np. po
jogurtach, serach,
margarynach

pojemników po wyrobach
garmażeryjnych
opakowań po środkach
owadobójczych i
chwastobójczych

pojemniki po artykułach
sypkich

zatłuszczonych folii np. po
mięsie lub rybie

opakowania typu "tetrapack" opakowania wielomateriałowe
np. po mleku, sokach

sprzętu AGD, baterii

wyrzucamy:

butelki szklane po napojach i szkła stołowego i kryształowego,
sokach bez zakrętek
szkła żaroodpornego
słoiki bez wieczek
szklane opakowania po
kosmetykach
butelki po napojach
alkoholowych

pieluch jednorazowych,

nie wyrzucamy:

porcelany, ceramiki i fajansu
doniczek, opakowań po lekach
luster, witraży, szyb okiennych i
drzwiowych

ścinki drukarskie,

podpasek

zapisane kartki

worków po cemencie

reflektorów i żarówek

papierowe torebki

artykułów i papierów
higienicznych

lamp neonowych,
fluorescencyjnych, rtęciowych
izolatorów

"POPIÓŁ"

szkła okularowego

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

ekranów i lamp telewizyjnych

popiół, żużel

innych odpadów niż popiół i
żużel

szyb samochodowych

"BIO"
wrzucamy: odpadki warzywne i owoceowe(np.obierki,
skórki owoców), fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek,
skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty, gałęzie drzew i
krzewów, trociny i kora drzew

nie wyrzucamy: kości zwiarząt, resztek mięsa i ryb, nabiału,
oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i
MDF, artykułów higienicznych, odchodów zwierząt, ziemi i
kamieni, papierosów

UWAGA!!! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się dnia 29.03.2022 r.
i 14.06.2022 r. Zapotrzebowanie na ich odbiór należy zgłosić do dnia 25.04.2022r.
oraz 10.06.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach tel. (55) 246 07 34
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Koszarowej 1 tel. 603 526 772 czynny jest w czwartek i piątek

od 12:00 do 18:00 oraz w sobotę od 8:00 do 18:00 (w styczniu do godz. 16:00)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD 03.01.2022 - 30.06.2022
PUM Grudziądz

tel. 695 259 000

www.odpadyprabuty.pl

biuro@odpadyprabuty.pl

OBRZYNOWO, JAKUBOWO, PACHUTKI, JULIANOWO, HALINOWO
Odpady komunalne zmieszane

Miesiąc

Termin

Odpady segregowane

Miesiąc

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

BIO

POPIÓŁ

Termin

Termin

Termin

Termin

Termin

Dni wywozu

Dni wywozu

Styczeń

14, 28

Styczeń

13

14

14

7, 28

7, 28

Luty

11, 25

Luty

10

11

11

25

25

Marzec

11, 25

Marzec

10

11

11

25

25

Kwiecień

8, 22

Kwiecień

7

8

8

22

22

Maj

6, 13, 20, 27

Maj

5, 19

6

6

6, 20

-

Czerwiec

3, 10, 17, 24

Czerwiec

2, 16, 30

3

3

3, 17

-

UWAGA !!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00
odbiór odpadów z terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (pojemniki zbiorcze)

Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: 05.04.2022 i 07.06.2022

ZASADY SEGRAGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY PRABUTY
"PAPIER"

"PLASTIK"

"SZKŁO"

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

butelki plastikowe po napojach
(zgniecione)

pojemników i butelek z
zawartością

gazety, czasopisma,

tłustego i brudnego papieru

butelki po płynach do mycia

zabawek, styropianu

papier biurowy i szkolny

papieru przebitkowego,

plastikowe zakrętki
plastikowe torebki, worki,
reklamówki
plastikowe koszyczki po
owocach
puszki po napojach oraz po
warzywach

opakowań po lekach

kalki, tapet

butelek po płynach
chłodniczych
pojemników i butelek po
olejach

książki, katalogi
kartonowe i tekturowe
pudełka

i owocach konserwowych (np.
groszku, brzoskwiniach)

(spożywczych, chłodniczych,
silnikowych)

kolorowe kapsle

opakowań po aerozolach

czyste plastikowe opakowania
po produktach
żywnościowych np. po
jogurtach, serach,
margarynach

pojemników po wyrobach
garmażeryjnych
opakowań po środkach
owadobójczych i
chwastobójczych

pojemniki po artykułach
sypkich

zatłuszczonych folii np. po
mięsie lub rybie

opakowania typu "tetrapack" opakowania wielomateriałowe
np. po mleku, sokach

sprzętu AGD, baterii

wyrzucamy:

butelki szklane po napojach i szkła stołowego i kryształowego,
sokach bez zakrętek
szkła żaroodpornego
słoiki bez wieczek
szklane opakowania po
kosmetykach
butelki po napojach
alkoholowych

pieluch jednorazowych,

nie wyrzucamy:

porcelany, ceramiki i fajansu
doniczek, opakowań po lekach
luster, witraży, szyb okiennych i
drzwiowych

ścinki drukarskie,

podpasek

zapisane kartki

worków po cemencie

reflektorów i żarówek

papierowe torebki

artykułów i papierów
higienicznych

lamp neonowych,
fluorescencyjnych, rtęciowych

"POPIÓŁ"

szkła okularowego

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

ekranów i lamp telewizyjnych

popiół, żużel

innych odpadów niż popiół i
żużel

szyb samochodowych

"BIO"
wrzucamy: odpadki warzywne i owoceowe(np.obierki,
skórki owoców), fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek,
skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty, gałęzie drzew i
krzewów, trociny i kora drzew

nie wyrzucamy: kości zwiarząt, resztek mięsa i ryb, nabiału,
oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i
MDF, artykułów higienicznych, odchodów zwierząt, ziemi i
kamieni, papierosów

UWAGA!!! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się dnia 05.04.2022r.
i 07.06.2021r. Zapotrzebowanie na ich odbiór należy zgłosić do 01.04.2022r.
oraz 03.06.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach tel. (55) 246 07 34

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Koszarowej 1 tel. 603 526 772 czynny jest w czwartek i piątek

od 12:00 do 18:00 oraz w sobotę od 8:00 do 18:00 (w styczniu do godz. 16:00)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD 03.01.2022 - 30.06.2022
PUM Grudziądz

tel. 695 259 000

www.odpadyprabuty.pl

biuro@odpadyprabuty.pl

ANTONIN, GDAKOWO, GONTY, GONTY MŁYNISKO,
GÓROWYCHY, GÓROWYCHY MAŁE, KAMIENNA, RODOWO, RODOWO MAŁE
Odpady komunalne zmieszane

Miesiąc

Termin

Odpady segregowane

Miesiąc

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

BIO

POPIÓŁ

Termin

Termin

Termin

Termin

Termin

Dni wywozu

Dni wywozu

Styczeń

4, 18

Styczeń

7 (piątek)

4

4

18

18

Luty

1, 15

Luty

3

1

1

15

15

Marzec

1, 15, 29

Marzec

3, 31

1, 29

1, 29

15

15

Kwiecień

12, 26

Kwiecień

28

26

26

12

12

Maj

4, 10, 17, 24

Maj

12, 26

24

24

10, 24

-

Czerwiec

7, 14, 21, 28

Czerwiec

9, 23

21

21

7, 21

-

UWAGA !!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00
odbiór odpadów z terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (pojemniki zbiorcze)

Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: 05.04.2022 i 07.06.2022

ZASADY SEGRAGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY PRABUTY
"PAPIER"

"PLASTIK"

"SZKŁO"

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

butelki plastikowe po napojach
(zgniecione)

pojemników i butelek z
zawartością

gazety, czasopisma,

tłustego i brudnego papieru

butelki po płynach do mycia

zabawek, styropianu

papier biurowy i szkolny

papieru przebitkowego,

plastikowe zakrętki
plastikowe torebki, worki,
reklamówki
plastikowe koszyczki po
owocach
puszki po napojach oraz po
warzywach

opakowań po lekach

kalki, tapet

butelek po płynach
chłodniczych
pojemników i butelek po
olejach

książki, katalogi
kartonowe i tekturowe
pudełka

i owocach konserwowych (np.
groszku, brzoskwiniach)

(spożywczych, chłodniczych,
silnikowych)

kolorowe kapsle

opakowań po aerozolach

czyste plastikowe opakowania
po produktach
żywnościowych np. po
jogurtach, serach,
margarynach

pojemników po wyrobach
garmażeryjnych
opakowań po środkach
owadobójczych i
chwastobójczych

pojemniki po artykułach
sypkich

zatłuszczonych folii np. po
mięsie lub rybie

opakowania typu "tetrapack" opakowania wielomateriałowe
np. po mleku, sokach

sprzętu AGD, baterii

wyrzucamy:

butelki szklane po napojach i szkła stołowego i kryształowego,
sokach bez zakrętek
szkła żaroodpornego
słoiki bez wieczek
szklane opakowania po
kosmetykach
butelki po napojach
alkoholowych

pieluch jednorazowych,

nie wyrzucamy:

porcelany, ceramiki i fajansu
doniczek, opakowań po lekach
luster, witraży, szyb okiennych i
drzwiowych

ścinki drukarskie,

podpasek

zapisane kartki

worków po cemencie

reflektorów i żarówek

papierowe torebki

artykułów i papierów
higienicznych

lamp neonowych,
fluorescencyjnych, rtęciowych

"POPIÓŁ"

szkła okularowego

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

ekranów i lamp telewizyjnych

popiół, żużel

innych odpadów niż popiół i
żużel

szyb samochodowych

"BIO"
wrzucamy: odpadki warzywne i owoceowe(np.obierki,
skórki owoców), fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek,
skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty, gałęzie drzew i
krzewów, trociny i kora drzew

nie wyrzucamy: kości zwiarząt, resztek mięsa i ryb, nabiału,
oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i
MDF, artykułów higienicznych, odchodów zwierząt, ziemi i
kamieni, papierosów

UWAGA!!! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się dnia 05.04.2022r.
i 07.06.2021r. Zapotrzebowanie na ich odbiór należy zgłosić do 01.04.2022r.
oraz 03.06.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach tel. (55) 246 07 34

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Koszarowej 1 tel. 603 526 772 czynny jest w czwartek i piątek

od 12:00 do 18:00 oraz w sobotę od 8:00 do 18:00 (w styczniu do godz. 16:00)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD 03.01.2022 - 30.06.2022
PUM Grudziądz

tel. 695 259 000

www.odpadyprabuty.pl

biuro@odpadyprabuty.pl

GRAŻYMOWO, JULIANOWO K.GĄSKI, KAŁDOWO, LASKOWICE, ORKUSZ,
PAŁATYKI, STAŃKOWO,SYPANICA, SZRAMOWO
Odpady komunalne zmieszane

Miesiąc

od wszystkich
mieszkańców

Odpady segregowane

Miesiąc

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

BIO

Popiół

Termin

Termin

Termin

Termin

Termin

Dni wywozu

Dni wywozu

Styczeń

7, 21

Styczeń

20

7

7

21

21

Luty

4, 18

Luty

17

4

4

18

18

Marzec

4, 18

Marzec

17

4

4

18

18

Kwiecień

1, 15, 29

Kwiecień

14

1, 29

1, 29

15

15

Maj

6, 13, 20, 27

Maj

12, 26

27

27

13, 27

-

Czerwiec

3, 10, 17, 24

Czerwiec

9, 23

24

24

10, 24

-

UWAGA !!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00
odbiór odpadów z terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (pojemniki zbiorcze)

Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: 05.04.2022 i 07.06.2022

ZASADY SEGRAGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY PRABUTY
"PAPIER"

"PLASTIK"

"SZKŁO"

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

butelki plastikowe po napojach
(zgniecione)

pojemników i butelek z
zawartością

gazety, czasopisma,

tłustego i brudnego papieru

butelki po płynach do mycia

zabawek, styropianu

papier biurowy i szkolny

papieru przebitkowego,

plastikowe zakrętki
plastikowe torebki, worki,
reklamówki
plastikowe koszyczki po
owocach
puszki po napojach oraz po
warzywach

opakowań po lekach

kalki, tapet

butelek po płynach
chłodniczych
pojemników i butelek po
olejach

książki, katalogi
kartonowe i tekturowe
pudełka

i owocach konserwowych (np.
groszku, brzoskwiniach)

(spożywczych, chłodniczych,
silnikowych)

kolorowe kapsle

opakowań po aerozolach

czyste plastikowe opakowania
po produktach
żywnościowych np. po
jogurtach, serach,
margarynach

pojemników po wyrobach
garmażeryjnych
opakowań po środkach
owadobójczych i
chwastobójczych

pojemniki po artykułach
sypkich

zatłuszczonych folii np. po
mięsie lub rybie

opakowania typu "tetrapack" opakowania wielomateriałowe
np. po mleku, sokach

sprzętu AGD, baterii

wyrzucamy:

butelki szklane po napojach i szkła stołowego i kryształowego,
sokach bez zakrętek
szkła żaroodpornego
słoiki bez wieczek
szklane opakowania po
kosmetykach
butelki po napojach
alkoholowych

pieluch jednorazowych,

nie wyrzucamy:

porcelany, ceramiki i fajansu
doniczek, opakowań po lekach
luster, witraży, szyb okiennych i
drzwiowych

ścinki drukarskie,

podpasek

zapisane kartki

worków po cemencie

reflektorów i żarówek

papierowe torebki

artykułów i papierów
higienicznych

lamp neonowych,
fluorescencyjnych, rtęciowych

"POPIÓŁ"

szkła okularowego

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

ekranów i lamp telewizyjnych

popiół, żużel

innych odpadów niż popiół i
żużel

szyb samochodowych

"BIO"
wrzucamy: odpadki warzywne i owoceowe(np.obierki,
skórki owoców), fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek,
skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty, gałęzie drzew i
krzewów, trociny i kora drzew

nie wyrzucamy: kości zwiarząt, resztek mięsa i ryb, nabiału,
oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i
MDF, artykułów higienicznych, odchodów zwierząt, ziemi i
kamieni, papierosów

UWAGA!!! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się dnia 05.04.2022r.
i 07.06.2021r. Zapotrzebowanie na ich odbiór należy zgłosić do 01.04.2022r.
oraz 03.06.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach tel. (55) 246 07 34

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Koszarowej 1 tel. 603 526 772 czynny jest w czwartek i piątek

od 12:00 do 18:00 oraz w sobotę od 8:00 do 18:00 (w styczniu do godz. 16:00)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD 03.01.2022 - 30.06.2022
PUM Grudziądz

tel. 695 259 000

www.odpadyprabuty.pl

biuro@odpadyprabuty.pl

GILWA, GRODZIEC, KLECZEWO, KOŁODZIEJE, KOWALE,
PILICHOWO, PÓLKO, RANIEWO, STARY KAMIEŃ, TRUMIEJKI
Odpady komunalne zmieszane

Miesiąc

od wszystkich
mieszkańców

Odpady segregowane

Miesiąc

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

BIO

Popiół

Termin

Termin

Termin

Termin

Termin

Dni wywozu

Dni wywozu

Styczeń

11, 25

Styczeń

27

11

11

25

25

Luty

8, 22

Luty

24

8

8

22

22

Marzec

8, 22

Marzec

24

8

8

22

22

Kwiecień

5, 19

Kwiecień

21

5

5

19

19

Maj

2 (poniedziałek)
17, 31

Maj

19

17

-

Czerwiec

14, 28

Czerwiec

9

14

-

4 (środa), 31 4 (środa), 31
28

28

UWAGA !!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00
Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: 05.04.2022 i 07.06.2022

ZASADY SEGRAGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY PRABUTY
"PAPIER"

"PLASTIK"

"SZKŁO"

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

butelki plastikowe po napojach
(zgniecione)

pojemników i butelek z
zawartością

gazety, czasopisma,

tłustego i brudnego papieru

butelki po płynach do mycia

zabawek, styropianu

papier biurowy i szkolny

papieru przebitkowego,

plastikowe zakrętki
plastikowe torebki, worki,
reklamówki
plastikowe koszyczki po
owocach
puszki po napojach oraz po
warzywach

opakowań po lekach

kalki, tapet

butelek po płynach
chłodniczych
pojemników i butelek po
olejach

książki, katalogi
kartonowe i tekturowe
pudełka

i owocach konserwowych (np.
groszku, brzoskwiniach)

(spożywczych, chłodniczych,
silnikowych)

kolorowe kapsle

opakowań po aerozolach

czyste plastikowe opakowania
po produktach
żywnościowych np. po
jogurtach, serach,
margarynach

pojemników po wyrobach
garmażeryjnych
opakowań po środkach
owadobójczych i
chwastobójczych

pojemniki po artykułach
sypkich

zatłuszczonych folii np. po
mięsie lub rybie

opakowania typu "tetrapack" opakowania wielomateriałowe
np. po mleku, sokach

sprzętu AGD, baterii

wyrzucamy:

butelki szklane po napojach i szkła stołowego i kryształowego,
sokach bez zakrętek
szkła żaroodpornego
słoiki bez wieczek
szklane opakowania po
kosmetykach
butelki po napojach
alkoholowych

pieluch jednorazowych,

nie wyrzucamy:

porcelany, ceramiki i fajansu
doniczek, opakowań po lekach
luster, witraży, szyb okiennych i
drzwiowych

ścinki drukarskie,

podpasek

zapisane kartki

worków po cemencie

reflektorów i żarówek

papierowe torebki

artykułów i papierów
higienicznych

lamp neonowych,
fluorescencyjnych, rtęciowych

"POPIÓŁ"

szkła okularowego

wyrzucamy:

nie wyrzucamy:

ekranów i lamp telewizyjnych

popiół, żużel

innych odpadów niż popiół i
żużel

szyb samochodowych

"BIO"
wrzucamy: odpadki warzywne i owoceowe(np.obierki,
skórki owoców), fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek,
skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty, gałęzie drzew i
krzewów, trociny i kora drzew

nie wyrzucamy: kości zwiarząt, resztek mięsa i ryb, nabiału,
oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i
MDF, artykułów higienicznych, odchodów zwierząt, ziemi i
kamieni, papierosów

UWAGA!!! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się dnia 05.04.2022r.
i 07.06.2021r. Zapotrzebowanie na ich odbiór należy zgłosić do 01.04.2022r.
oraz 03.06.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach tel. (55) 246 07 34

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Koszarowej 1 tel. 603 526 772 czynny jest w czwartek i piątek

od 12:00 do 18:00 oraz w sobotę od 8:00 do 18:00 (w styczniu do godz. 16:00)

