
śr Sty-13 śr sty-13 śr sty-27 śr sty-27 wt sty-05 sob sty-09
śr sty-27 śr sty-20

śr Luty- 10 śr lut-10 śr lut-24 śr lut-24 śr Luty- 03 śr lut-03
śr lut-24 śr lut-17

śr Mar-10 śr mar-10 śr mar-24 śr mar-24 śr mar-03 śr mar-03
śr mar-24 śr mar-31 śr mar-17

śr mar-31
śr kw- 07 śr kw- 07 śr kwi-21 śr kwi-21 śr kw- 28 śr Kw 14
śr kw-21 śr kw-21 śr Kw 28
śr maj-05 śr maj-05 śr maj-19 śr maj-19 śr Maj- 26
śr maj-19 śr maj-19
śr cze-02 śr cze-02 śr cze-16 śr cze-16 śr Czer -23 śr Czer- 23
śr cze-16 śr cze-16
śr cze-30 śr cze-30
śr lip-14 śr lip-14 śr lip-14 śr lip-14 śr Lip- 21
śr lip-28 śr lip-28
śr sie-11 śr sie-11 śr sie-11 śr sie-11 śr Sie-18 śr Sie-18
śr sie-25 śr sie-25
śr wrz-08 śr wrz-08 śr wrz-08 śr wrz-08 śr Wrz- 15
śr wrz-22 śr wrz-22
śr paź-06 śr paź-06 śr paź-06 śr paź-06 śr Paź- 13 śr Paż- 13
śr paź-20 śr paź-20 śr Paż- 27
śr Lis- 17 śr lis-03 śr lis-03 śr lis-03 śr Lis- 10 śr lis-10

śr lis-17 śr lis-24
śr Gru- 15 śr gru-01 śr gru-01 śr gru-01 śr Gru- 08 śr gru-08

śr gru-15 śr gru-29 śr gru-29 śr gru-22
śr gru-29
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CZ-DZ

Czechowice- Dziedzice: Akacjowa, Bukowa za DK1, Cienista za DK1, Ciernista, Do Gajówki, Św. Huberta, Kopernika za DK1, 
Lipowska za DK1, Mazańcowicka od nr 103, Myśliwska, Podrajska, Pokrewna, Potok, Przełęczna, Starowiejska, Stroma, 
Szuwary, Świerkowicka za DK1, Wałowa, Wiewiórcza, Zajęcza, Zaplecze, Zbijowska, Żbika, Ligota: Mazańcowicka, Zajęcza

BIODEGRADOWALNE
NIESEGREGOWANE - 

ZMIESZANE
TWORZYWA, METAL PAPIER SZKŁO POPIÓŁ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ


