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 Rewitalizacja stawu oraz wyspy w Parku „Zielona Dolina” 
Wyremontowane pomosty, miej-

sce na ognisko, a teraz także 

oczyszczenie samego stawu. W 

ciągu zaledwie roku staraniami 

Grupy Odnowy Wsi, Fundacji 

Przystanek Dobrych Myśli oraz 

Gminy Janowice Wielkie to pięk-

ne miejsce zmieniło się niemal nie 

do poznania.  

 

  Staw w Janowicach Wielkich, znaj-

dujący się na terenie parku rekreacyj-

nego "Zielona Dolina" odzyskuje swój 

blask. A wszystko dzięki wsparciu 

finansowemu Fundacji KGHM Polska 

Miedź oraz połączenia sił Grupy Od-

nowy Wsi Janowice Wielkie, Fundacji 

Przystanek Dobrych Myśli i Gminy 

Janowice Wielkie. 

  Wszystko zaczęło się na początku 

2015 r., kiedy Grupa Odnowy Wsi 

pozyskała pieniądze na wykonanie 

inwentaryzacji przyrodniczej stawu 

oraz planu jego zagospodarowania. 

Okazało się, że w zbiorniku mieszkają 

chronione gatunki płazów i ptaków, a 

brak kroków zmierzających do jego 

oczyszczenia spowoduje, iż nastąpi 

tzw. zlądowacenie i zniszczenie tego 

niewielkiego ekosystemu. W związku 

z tym pojawił się kolejny wnio-

sek, tym razem przygotowany 

we współpracy z lokalną Fun-

dacją Przystanek Dobrych My-

śli. Celem było oczyszczenie 

stawu tzn. jego odmulenie, 

usunięcie przybrzeżnej roślin-

ności (z zachowaniem części 

dla ptactwa) i wyrównanie 

brzegów. Pomysł spodobał się 

Fundacji KGHM Polska 

Miedź, która przyznała inicja-

tywie dotację w wysokości 70 

tys. zł.  

  W realizację projektu aktyw-

nie włączyła się Gmina Jano-

wice Wielkie, stając się waż-

nym partnerem, zapewniają-

cym wsparcie techniczne i me-

rytoryczne. Dodatkowo ze 

środków gminnych wykonane 

zostały dwie tablice informa-

cyjne o faunie i florze stawu.  

  To jednak nie koniec działań związa-

nych z tym miejscem. Grupa Odnowy 

Wsi i Fundacja 

Przystanek Dobrych 

Myśli zorganizowały 

na popularnym por-

talu polakpotrafi.pl 

zbiórkę pieniędzy na 

dalsze prace. Udało 

się zebrać ponad 5,7 

tys. zł. Dzięki temu 

w przyszłym roku 

społecznicy zasieją 

przy brzegach tra-

wę, usuną korzenie, 

wykonają przepust i 

pomalują ogrodze-

nie.  

  To jednak nie wszystkie prace, jakie 

zostały wykonanie w tym miejscu. 

Zakończyła się już rewitalizacja po-

mostów oraz wyspy na stawie. W wy-

niku pozyskanego dofinansowania z 

Urzędu Marszałkowskiego, w ramach 

programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi 

gmina wykonała prace polegające na 

odtworzeniu pomostów, wyrównaniu 

terenu na wyspie, wykonania miejsca 

na ognisko, ustawienie stołów, oświe-

tlenie wyspy oraz nasadzenia roślin-

ności. Wartość przeprowadzonych 

prac na wyspie to ponad 20 tys. zło-

tych, z czego 50% pokryte zostało ze 

środków Województwa.  

 

(Alicja Kozak, Mateusz Caban) 

Monitoring w Mniszkowie 
Od 6 listopada w Mniszkowie działa 

monitoring obejmujący teren wsi, w 

tym drogę wjazdową. Środki na ten 

cel zostały przeznaczone przez miesz-

kańców w ramach funduszu sołeckie-

go Mniszkowa. W latach kolejnych 

będą sukcesywnie montowane kolejne 

kamery. Wierzymy, że inwestycje te 

znacząco wpłyną na zwiększenie po-

czucia bezpieczeństwa mieszkańców 

wsi.                                                (MC) 

Wyspa po zakończeniu prac 

Pogłębianie i oczyszczanie stawu  
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Dzień dobry,  

minęło kolejne sześć miesięcy od na-

szego ostatniego spotkania. W tym 

czasie wszyscy zapewne zdążyli choć 

w części zregenerować siły podczas 

minionych wakacji, które nie poską-

piły doskonałej pogody i wysokich 

temperatur, sprzyjających odpoczyn-

kowi. 

  W czasie wakacyjnym odbyła się 

sesja nadzwyczajna Rady, na której 

podjęliśmy uchwałę o włączeniu ko-

lejnych terenów w Radomierzu do 

Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Są to działki znajdu-

jące się w pobliżu zakładu Dr. Schne-

ider. Na sesji gościł Pan Wojciech 

Smoliński, Wiceprzewodniczący 

KSSE, który poinformował radnych o 

tym, że istnieje wzmożone zaintere-

sowanie tymi terenami i być może 

dzięki rozszerzeniu tego terenu uda 

się Naszej Gminie pozyskać kolej-

nych inwestorów, którzy będą chcieli 

otworzyć tutaj swoje zakłady produk-

cyjne. Przypomnę tylko, iż już niedłu-

go zacznie działalność zakład Thom 

Polska. Będzie to nowoczesny zakład 

specjalizujący się w bardzo precyzyj-

nej obróbce części metalowych. 

  Na sesji wrześniowej Rada Gminy  

omówiła i przyjęła sprawozdanie z 

wykonania budżetu za I półrocze 

2015 r., omówiliśmy także z Dyrekto-

rem Panem Mirosławem Wiśniew-

skim stan przygotowania Gminnego 

Zespołu Szkół do nowego roku szkol-

nego. Padało wiele pytań ze strony 

radnych, przede wszystkim o nową 

firmę świadczącą usługę dowozu 

dzieci do szkoły. Na tej samej sesji 

wybrani z Naszej Gminy zostali ław-

nicy do Sądu Okręgowego oraz Sądu 

Rejonowego. W międzyczasie cały 

czas trwały rozmowy i starania o to, 

by zmienić lokalizację masztu radio-

wego, który w centrum Janowic 

chciała postawić PKP. Dzięki współ-

pracy Wójta, Radnych i mieszkańców 

udało się tę sprawę rozwiązać po na-

szej myśli. 

  W następnej kolejności Rada zajmo-

wała się tym, co z punktu widzenia 

mieszkańców najważniejsze, bo doty-

czy bezpośrednio każdego z nas, czyli 

podatkami, jakie będą obowiązywały 

w przyszłym 2016 roku. I tutaj dwie 

bardzo ważne decyzje podjęte przez 

Radę: po raz kolejny utrzymaliśmy 

stawki podatku na poziomie zeszło-

rocznym, więc obeszło się bez podwy-

żek, natomiast chcąc stać się gminą 

konkurencyjną na tle innych w regio-

nie, Rada postanowiła znacząco 

zmienić stawki podatku od środków 

transportowych i stały się one w 

chwili obecnej najniższe w regionie. 

Dzięki temu liczymy na przypływ 

przedsiębiorców do Naszej  Gminy, a 

co za tym idzie, zwiększenie w  przy-

szłym roku wpływu z podatków. 

Zostało podpisane porozumienie po-

między Gminą Janowice a Powiatem 

Jeleniogórskim na zimowe utrzyma-

nie dróg. Mamy wszyscy nadzieję, iż 

usługa ta będzie wykonywana jak 

najlepiej i jak najmniej zastrzeżeń 

będzie ze strony mieszkańców Naszej 

Gminy. Na stronie internetowej Gmi-

ny można znaleźć kontakt do przed-

stawicieli firmy COM-D, która wy-

grała przetargi na świadczenie usług 

w zakresie zimowego utrzymania 

dróg. 

  Drodzy Państwo stoimy jeszcze 

przed zadaniem uchwalenia całości 

budżetu na rok 2016 i będzie to 

ostatnie ważniejsze zadanie w koń-

czącym się roku 2015. To pierwszy 

rok działania nowej Rady, która wy-

braliście Państwo w ubiegłorocznych 

wyborach samorządowych. Żywię 

nadzieję, iż swoją pracą spełniamy 

Państwa oczekiwania i w kolejnych 

latach swoimi decyzjami nadal bę-

dziemy mogli wpływać jak najlepiej 

na rozwój Naszej Gminy. 

  Jako że wchodzimy w okres przed-

świąteczny chciałbym w imieniu swo-

im, ale także i całej Rady złożyć Pań-

stwu życzenia spokojnych, rodzin-

nych Świąt Bożego Narodzenia oraz z 

okazji Nowego Roku dużo zdrowia, 

samych wspaniałych dni, wszelkiej 

pomyślności i satysfakcji z podejmo-

wanych wyzwań w 2016 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Pawłowicz 

 

 

Z prac  Rady Gminy 

 

  Wojewoda Dolnośląski odznaczył Wój-

ta Kamila Kowalskiego Brązowym 

Krzyżem Zasługi, przyznanym przez 

Prezydenta RP Bronisława Komorow-

skiego za skuteczną pracę samorządo-

wą na stanowisku Wójta. Doceniono 

m.in. działania na rzecz odbudowy po-

powodziowej gminy oraz współpracę ze 

strażą pożarną. Inicjatorem przyznania 

odznaczenia państwowego była Ochot-

nicza Straż Pożarna w Janowicach 

Wielkich. 

M. Kamiński 

Brązowy Krzyż Zasługi dla Wójta 

Mistrzostwo po-

wiatu jeleniogór-

skiego w minipił-

ce koszykowej 

zdobyły nasze 

dziewczęta ze 

szkoły podstawo-

wej w składzie: 

Chorąża Joanna, 

Waligóra Iga, 

Kownacka Marta, 

Trafas Zuzanna, 

Wawrzak Nikola, 

Szczepańska Na-

tasza. Takiego 

sukcesu nie odnieśliśmy od ponad 

dwudziestu lat w koszykówce. Zawody 

zostały rozegrane w hali sportowej 

GZS w Janowicach przy udziale 10 

zespołów z naszego powiatu. Nasze 

złotka wygrały wszystkie spotkania 

eliminacyjne, a w finale pokonały ko-

leżanki z Łomnicy 16:4. Chłopcy zajęli 

szóste miejsce. 

Opiekun i organizator zawodów: Na-

talia Baranowska, Piotr Lesiński. 

(Piotr Lesiński) 

Mistrzostwo powiatu dla janowiczanek 

  Z zaniedbanego od dziesięcioleci bu-

dynku komunalnego nr 3a w Rado-

mierzu wysiedlono 3 rodziny (14 

mieszkańców) do mieszkań gminnych 

w Janowicach Wielkich oraz Trzciń-

sku. Dwaj lokatorzy zajmujący odręb-

ne mieszkania nie uzyskali  lokalu 

zastępczego, ponieważ od wielu lat nie 

zamieszkują pod dotychczasowym 

adresem  i są dłużnikami  czynszowy-

mi gminy. Ostatni lokatorzy (jedna 

rodzina) przystosowują otrzymane 

mieszkanie i opuszczą dotychczasowe 

miejsce zamieszkania do połowy 2016 

r., a wtedy budynek zostanie wysta-

wiony na przetarg. Zabytkowy obiekt 

pełniący funkcję dawnej stodoły fol-

warcznej wymaga olbrzymich nakła-

dów przekraczających możliwości fi-

nansowe gminy, co nie jest opłacalne 

z uwagi na funkcję mieszkaniową. 

Jedno z mieszkań, do których skiero-

wano osoby przesiedlone, uzyskano 

dzięki przeprowadzeniu zadłużonych 

lokatorów w inne, mniejsze mieszka-

nie o niższym standardzie.      (mkam) 

 
 

Wysiedlenie z ruiny 

  W czterech za-

bytkowych obiek-

tach na terenie 

gminy mogły być 

w tym roku wy-

konane najpil-

niejsze remonty 

dzięki dotacji 

udzielonej przez 

Gminę.  

 

  Łącznie na ochro-

nę zabytków zapla-

nowane było w bu-

dżecie gminy na 

2015 rok 25 tys. zł. Kwota ta została 

rozdzielona pomiędzy wszystkich 

wnioskodawców. Kwotą 9000 złotych 

dofinansowano prace na zabytkowym 

dworze w Mniszkowie polegające na 

zdjęciu i utylizacji płytek eternito-

wych stanowiących pokrycie dachowe 

obiektu.  

  5 tys. złotych otrzymała parafia w 

Radomierzu na niezbędne prace przy 

organach w kościele filialnym w 

Trzcińsku. było to dokończenie prac 

podjętych rok wcześniej.  

  5500 złotych otrzymała parafia w 

Janowicach Wielkich z przeznacze-

niem na wymianę dużego okna w ko-

ściele filialnym w Miedziance. Taką 

samą kwotę otrzymała również para-

fia z Maciejowej która przeznaczyła ją 

na remont schodów prowadzących do 

kościoła znajdującego się w Komar-

nie.  

  Oczywiście przeznaczona kwota sta-

nowi zaledwie kroplę w morzu po-

trzeb. Jest to jednak wyraz wsparcia 

ze strony gminy dla osób i instytucji 

które zajmują się utrzymaniem zabyt-

kowych obiektów znajdujących się na 

naszym terenie, które stanowią pa-

miątką wspaniałej historii tych ziem. 

Mamy również nadzieję, iż w latach 

następnych uda się znów wygospoda-

rować w budżecie gminy środki na 

dalsze wspomaganie prac przy zabyt-

kach.      

    (MC) 

Gmina dołożyła się do zabytków 

Wyremontowane schody do kościoła w Komarnie 
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Z gabinetu Wójta Zakończyła się realizacja fundu-

szy sołeckich zaplanowanych na 

2015 rok. Zrealizowane zostały 

wszystkie cele na jakie w 2014 

sołectwa przeznaczyły przysługu-

jące im kwoty.  

 

  Dobiega końca szósty rok funkcjono-

wania w naszej gminie funduszu so-

łeckiego. Funduszu, dzięki któremu 

mieszkańcy mogą decydować o tym, 

co w ich miejscowościach poprawić, 

zmienić lub upiększyć. Fundusze so-

łeckie służą przede wszystkim popra-

wie jakości życia mieszkańców i w tej 

roli sprawdzają się doskonale, co wi-

dać po zadaniach wybieranych na ze-

braniach wiejskich przez mieszkań-

ców.  

  W tym roku dzięki środkom przezna-

czonym w ramach funduszu  Jano-

wic Wielkich zrewitalizowano m.in. 

wyspę na stawie parkowym, dofinan-

sowanie na działalność uzyskali stra-

żacy z OSP oraz zespoły ludowe z te-

renu gminy. Sfinansowano również 

wynajem sali na zajęcia z zumby oraz 

zorganizowano konkurs na najładniej-

szy ogród Janowic Wielkich. Środki 

na swoją działalność otrzymała rów-

nież świetlica „Rudawy”, a także 

wspomożono organizację Wędrownego 

Przeglądu Piosenki „Polana”.  

  Dzięki funduszowi sołeckiemu w tym 

roku w Komarnie po raz pierwszy 

odbył się festyn wiejski, ustawiono 

nową wiatę przystankową oraz dużą 

wiatę na boisku sołeckim. Zakupione 

zostały również kierunkowskazy z 

numerami domów. Pojawiło się rów-

nież ogrodzenie placu zabaw oraz no-

we tablice ogłoszeniowe.  

  Trzcińsko z kolei dużą część swoje-

go funduszu przeznaczyło na dalsze 

prace przy remoncie świe-

tlicy wiejskiej. W tym ro-

ku została wymieniona 

witryna w głównej sali 

oraz instalacja elektrycz-

na. Dofinansowano dzia-

łalność zespołów ludowych 

oraz OSP, ustawiono no-

wą wiatę przystankową 

oraz zorganizowano im-

prezy w świetlicy oraz fe-

styn sołecki, który licznie 

zgromadził mieszkańców 

wsi.  

  Radomierz również postanowił 

przeznaczyć część swojego funduszu 

sołeckiego na wsparcie dla strażaków. 

Ze środków funduszu ustawiono jedną 

lampę solarną w dolnej części wsi 

przy przystanku, zakupiono kruszywo 

na poprawę stanu dróg oraz urucho-

miono drugi z dzwonów znajdujących 

się na Wieży Widokowej (wspólnie z 

gminą, gdyż koszt zadania przekra-

czał środki przeznaczone w funduszu).  

  O tabliczki z numerami domów i na-

rzędzia wzbogaciło się w tym roku 

sołectwo Miedzianka. Zorganizowa-

na również została zabawa mikołajko-

wa dla dzieci.  

  Z kolei mieszkańcy Mniszkowa 

przeznaczyli swój fundusz sołecki na 

zainstalowanie kamery monitoringu 

na wjeździe do wsi, oraz ustawienie 

tablic informacyjnych.  

  Zrealizowane w ramach funduszy 

sołeckich zadania jasno pokazują, jak 

ważne dla mieszkańców wsi są to 

środki.  W większości zostały one wy-

korzystane na poprawę infrastruktu-

ry znajdującej się we wsiach, poprawę 

bezpieczeństwa lub zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz 

poszerzenie oferty kulturalnej dostęp-

nej dla mieszkańców. Olbrzymia w 

tym zasługa sołtysów oraz rad sołec-

kich, którzy odpowiadali za realizację 

funduszu, oraz radnych, którzy wspie-

rali społeczności swoich wsi w tym nie 

łatwym zadaniu.  

  We wrześniu tego roku zebrania so-

łeckie zdecydowały o podziale fundu-

szy sołeckich na kolejny, 2016 rok. Ich 

realizacja rozpocznie się już od stycz-

nia, a cele na jakie środki zostały 

przeznaczone zdecydowanie będą mia-

ły wpływ na wygląd naszych wsi.  

  Dobiegł końca trzeci projekt realizo-

wany przez Grupę Odnowy Wsi  Jano-

wice Wielkie w ramach konkursu 

„Przedsięwzięcia promujące ideę Od-

nowy Wsi”.  W ramach inicjatywy w 

październiku odbyła się  akcja „O, 

jabłko pieczone!”,  przygotowane zo-

stały również  materiały promocyjne 

miejscowości: wydrukowana została 

trzecia edycja kalendarza Janowic 

Wielkich oraz  pocztówki, koszulki, 

folder, pieczątki z logo Janowic Wiel-

kich, tablice informacyjne o mniej 

znanych atrakcjach.  

  Wartość projektu opiewała na kwotę 

6240 zł. Grupa Odnowy Wsi pozyska-

ła pieniądze ze środków Budżetu Wo-

jewództwa Dolnośląskiego oraz Bu-

dżetu Gminy Janowice Wielkie.  

  Dla czytelników Informatora Jano-

wickiego mamy niespodziankę. Dwie 

pierwsze osoby, które przyjdą do se-

kretariatu Urzędu Gminy  i powiedzą 

hasło:  „lubię Janowice Wielkie”, 

otrzymają kalendarz Janowic Wiel-

kich na 2016 r.  

   Zapraszamy! 

  Odśnieżanie dróg gminnych i powia-

towych na terenie Gminy realizuje 

Com-D Sp. z o.o. z siedzibą w Jawo-

rze, ul. Poniatowskiego 25. 

  Gmina jest podzielona na 4 rejony 

odśnieżania: 

 Rejon: Komarno-Radomierz 

 Rejon: Janowice Wielkie poniżej (na 

północ) torów kolejowych (bez ul. 

Chłopskiej) – Mniszków - Miedzian-

ka 

 Rejon: Janowice Wielkie: powyżej 

(na południe) torów kolejowych 

 Rejon: Trzcińsko, ul. Chłopska 

  Zgodnie z porozumieniem z powia-

tem jeleniogórskim na drogach powia-

towych zapewnia się „bezwzględną 

przejezdność w godz. 5-8 i 15-18”, w 

pozostałych godzinach i na drogach 

gminnych odśnieżanie następuje po 

zapewnieniu przejezdność dróg powia-

towych. 

  Aby zgłosić nieprawidłowość od-

śnieżania proszę dzwonić: - 

przedstawiciel Com-D Sp. z o.o.: 

Roman Madeksza: tel. 792 060 944 

(całodobowo) lub -Baza Com-D: 

tel. 609 241 111 (całodobowo) lub -

przedstawiciel UG: tel. 609 860 

311 (całodobowo). 

  Odśnieżanie drogi krajowej nr 3 

przebiegającej przez teren Gminy na 

zlecenie GDDKiA również realizuje 

przedsiębiorstwo Com-D Sp. z o.o. 

Dobiegła końca realizacja funduszy sołeckich 
na 2015 rok  

Zimowe utrzymanie dróg już trwa 

Dotacja na promocję 

   Szanowni Państwo, 

 

  w Wasze ręce trafia kolejny zimowo-

świąteczny Janowicki Informator. 

Tradycyjnie już jest to wydanie o cha-

rakterze podsumowującym.  

  W mojej ocenie mijający rok był ko-

lejnym dobrym rokiem dla naszej 

Gminy. Udało nam się zrealizować 

następne, bardzo ważne inwestycje za 

łączną sumę jednego miliona dwustu 

pięćdziesięciu tysięcy złotych. Były to 

w całości środki pozyskane z poza na-

szego budżetu. Przypomnę że odnowi-

liśmy za nie drogi gminne w Radomie-

rzu i Komarnie, odcinek drogi wraz z 

murem oporowym wzdłuż Bobru w 

Trzcińsku, oraz drogę dojazdową wraz 

z placem manewrowym na terenie 

janowickiej oczyszczalni ścieków. W 

ramach bieżącego utrzymania mienia 

gminnego wykonaliśmy remonty i od-

budowy dachów, kominów, budowę 

szamba przy jednym z wielorodzin-

nych budynków w Trzcińsku, zakupy 

kolejnych lamp solarnych do naszych 

miejscowości, remonty i naprawy na 

kompleksie sportowym ORLIK, kupi-

liśmy sprzęt i wyposażenie dla pra-

cowników technicznych za łączną 

kwotę ponad siedemdziesięciu pięciu 

tysięcy złotych. 

  Bardzo sprawnie przebiegało rów-

nież wydatkowanie około stu tysięcy 

złotych w ramach funduszy sołeckich 

– omówionych szerzej w osobnym ar-

tykule. Dofinansowaliśmy także kwo-

tą dwudziestu pięciu tysięcy złotych 

remonty obiektów zabytkowych niebę-

dących własnością Gminy. 

  Mijający rok to czas kolejnych sukce-

sów sportowych i naukowych uczniów 

Gminnego Zespołu Szkół w Janowi-

cach Wielkich. Nasi uczniowie zdoby-

wali laury w powiecie, województwie, 

na arenie ogólnopolskiej a nawet poza 

granicami kraju. Serdecznie gratuluję  

wszystkim laureatom, stypendystom, 

ich rodzicom i nauczycielom. 

  Jeżeli chodzi o finanse związane ze 

szkołą, wspomnę jedynie, że mijający 

rok był niełatwy z uwagi na koniecz-

ność zwiększenia środków na spłatę 

tzw. „długu szkoły”. Na skutek decyzji 

Ministra Finansów musieliśmy zwięk-

szyć nasze spłaty o trzysta tysięcy w 

roku obecnym do wysokości siedmiu-

set tysięcy. Również w roku 2016 bę-

dziemy musieli oddać siedemset dwa-

dzieścia tysięcy złotych, jednak będzie 

to rok ostatni naszych spłat. Jak 

wszystko przebiegnie zgodnie z poczy-

nionymi planami, od stycznia 2017 

roku „dług szkoły” będzie mógł powoli 

odchodzić w niepamięć. 

  Wprawdzie styczeń roku 2017 to 

jeszcze odległa przyszłość ale wizja 

zakończenia tego problemu pozwala 

patrzeć optymistycznie w przyszłość.  

  I właśnie jak największej ilości opty-

mizmu i uśmiechu w całym nadcho-

dzącym Nowym Roku, wielu sukcesów 

osobistych, towarzyskich i zawodo-

wych, spełnienia marzeń, dużo zdro-

wia życzę drodzy czytelnicy Wam i 

Waszym bliskim.  Zaś z okazji nad-

chodzących Świąt Bożego Narodzenia 

przyjmijcie Państwo życzenia rodzin-

nej atmosfery, spokoju, dobra i miłości 

w gronie najbliższych. 

    

 Kamil Kowalski 

 Wójt Gminy Janowice Wielkie 

 

Nowa wiata na boisku w Komarnie 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JANOWICE WIELKIE  
styczeń 2016 – marzec 2016 

Odbiór odpadów w godzinach 06:00-20:00 
 

SIMEKO Sp. z o. o.  

Dyspozytor – 75 61 57 656 
 

ODPADY ZMIESZANE 

 
* zmiana terminu wywozu ze względu na występujący w tygodniu dzień świąteczny 

 

 
ODPADY SEGREGOWANE 

 
* zmiana terminu wywozu ze względu na występujący w tygodniu dzień świąteczny 

Miejscowość Ulica I II III 

Janowice Wielkie 
Miedzianka 

Chłopska, Kolejowa, Nadbrzeżna, Sportowa, Świerczewskiego 4 

18 

1 

15 

7 

21 

Janowice Wielkie 

Mniszków 

Radomierz 

Parkowa 5 

19 

2 

16 

1 

15 

Janowice Wielkie 

Trzcińsko 

Kopernika, Robotnicza 7* 

20 

3 

17 

2 

16 

Janowice Wielkie 

  
Miedzianka 

Demokratów, Krótka, Leśna, Partyzantów, Pionierska, Zamkowa 

Miedzianka 93,94,95 

8* 

21 

4 

18 

3 

17 

Janowice Wielkie 1 Maja, Kochanowskiego, Matejki, Reja, Wojska Polskiego 11 

25 

8 

22 

14 

29* 

Komarno   13 

27 

10 

24 

9 

23 

Janowice Wielkie 1 Maja 26a, 1 Maja 28a, Chłopska 1, Kolejowa 3, Miedzianka 57b (Browar Mie-
dzianka), Partyzantów 4, Restauracja Przycup w Dolinie Radomierz, Sportowa 5, 
Świerczewskiego 12, Wojska Polskiego 1c 

4 

11 

18 

25 

1 

8 

15 

22 

7 

14 

21 

29* 

Miejscowość Ulica I II III 

Gmina Janowice Wiel-
kie – odpady BIO 

Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – CAŁA GMINA 2* 5 4 

Gmina Janowice Wiel-
kie – odpady BIO tylko 
budynki wielorodzinne 

Janowice Wielkie 1 Maja 4,4A,7,8,10,14,15,19,24,26,27,43A, Chłopska 1, Demokratów 7,8,10,28, Nadbrzeżna 9,17, Party-
zantów 6A,13, Świerczewskiego 1,10, Zamkowa 7 
Komarno 17 

2* 
15 

5 
19 

4 
18 

Gmina Janowice Wiel-
kie PAPIER 

Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – CAŁA GMINA 2* 5 4 

Gmina Janowice Wiel-
kie PAPIER 
tylko budynki wieloro-
dzinne 

Janowice Wielkie 1 Maja 1,4,4A,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,24,26,27,30,31,33,35,39,43A,46, Chłopska 4,17,18, De-
mokratów 1,3,4,7,8,10,13,21,24,27,28, Kolejowa 5,6,7,  Leśna 4,11, Matejki 2, Nadbrzeżna 6,7,8,13, Partyzantów 6A,7,8,13, 
Pionierska 10, Robotnicza 2,8, Sportowa 3,4, Świerczewskiego 1,4,10,11, Zamkowa 7,14 
Komarno 17,98,100,136,137, Miedzianka 16,88, Mniszków 24,28, 
Radomierz 3,45,55,84,88,  
Trzcińsko 1,11,14,15,16,23,30,70,80,81,82B 

2* 
15 

5 
19 

4 
18 

Gmina Janowice Wiel-
kie PLASTIK 

Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – CAŁA GMINA 9* 12 11 

Gmina Janowice Wiel-
kie PLASTIK  
tylko budynki wieloro-
dzinne 

Janowice Wielkie: 1 Maja 1,4,4A,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,24,26,27,30,31,33,35,39,43A,46, Chłopska 4,17,18, De-
mokratów 1,3,4,7,8,10,13,21,24,27,28, Kolejowa 5,6,7, Leśna 4,11, Matejki 2, Nadbrzeżna 6,7,8,13, Partyzantów 6A,7,8,13, 
Pionierska 10, Robotnicza 2,8, Sportowa 3,4,Świerczewskiego 1,4,10,11, Zamkowa 7,14 
Komarno 17,98,100,136,137, Miedzianka 16,88, Mniszków 24,28, 
Radomierz 3,45,55,84,88, 
Trzcińsko 1,11,14,15,16,23,30,70,80,81,82B 

9* 
22 

12 
26 

11 
25 

Gmina Janowice Wiel-
kie SZKŁO 

Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – CAŁA GMINA 14 11 10 

Gmina Janowice Wiel-
kie SZKŁO 
tylko budynki wieloro-
dzinne 

Janowice Wielkie 1 Maja 1,4,4A,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,24,26,27,30,31,33,35,39,43A,46, Chłopska 4,17,18, De-
mokratów 1,3,4,7,8,10,13,21,24,27,28, Kolejowa 5,6,7,  Leśna 4,11, Matejki 2, Nadbrzeżna 6,7,8,13, Partyzantów 6A,7,8,13, 
Pionierska 10, Robotnicza 2,8, Sportowa 3,4, Świerczewskiego 1,4,10,11, Zamkowa 7,14 
Komarno 17,98,100,136,137, Miedzianka 16,88, Mniszków 24,28, 
Radomierz 3,45,55,84,88, 
Trzcińsko 1,11,14,15,16,23,30,70,80,81,82B 

14 
28 

11 
25 

10 
24 


