
             Nie trac Szansy

Ten projekt jest lokalną inicjatywą ku ulepszeniu zarządzania odpadami apartamentów.
Twoja współpraca, pomysły i sugestie są potrzebne dla sukcesu projektu.

Masz również wpływ na to jak w przyszłości będzie zarządzać się odpadami w centrum miasta.
Przy projekcie tym współpracują autorytety lokalne, Regionalny Zarządca Odpadów,
oraz Firma Zarządu Kompleksu Riverpoint

J eśli masz jakiekolwiek pytania na temat jak zarządzać odpadami , lub sugestie
jak polepszyć zarządzanie odpadami , zadzwoń.

RecepcjaRiverpoint:   086-8381975
Sherry FitzGerald O’Malley:  061-418000
Sinead Mc Donnell:   061-407195 Urząd mista Limerick
Pauline McDonogh:   061-496596 Regionalne Bióro Zarządu Odpadami

Riverpoint Alarm Zasmiecenia



Pudełka Tekturowe
Po płatkach, po kuchennych,

Rolkach, po jajkach,
Brazowe tekturowe pudełka.

Plastikowe Butelki
Umyte,

Zgniecione,
Po napojach,

Po wodzie mineralnej,
Płynie do zmywania naczyn,

Po szamponie,
Po jogurcie, mleku.

Kartoniki
Umyte,

Zgniecione,
Po owocach,

Soku, mleku itd.

Stalowe puszk 
Umyte, 

Zgniecione,
Po jedzeniu.

Miekkie
Plastiki
Umyte, zgniecione,
Pojemnieki po,
Jogurtach,tacki,
Pudełka po masle,
I margarynie,
Opakowania chleba,
Po chrupkach

Aluminiowe puszki
Po napojach, piwie itd.

Papier
Gazety,
Magazyny oraz
Inny parier.

Co mozesz wlozyc do worka
Opti-Bag

Czy wiesz, ze az 52% odpadów generowanych przez apartamenty
w river point to materialy do recyklingu które powinny byc
segregowane jako suche materialy do powtórnego przerobu?

Nie segregowanie materialow do recyklingu oznacza, ze wiecej smieci idzie do ziemi.
To jest zle dla srodowiska.

Przez najblizsze miesiace bedziemy rozpatrywac sposoby w jakie mozesz zredukowac odpady. Jednakze na 
dana chwile Skoncentrujemy sie na poprawnym zarzadzaniu odpadami – co oznacza separowanie suchych 
recyklingowych od reszty smieci i wrzucanie ich do “optibag” (jasny plastikowy worek).

Powody dla których warto jest wziac udział w alarmie zasmiecania Riverpoint.
 
Dbamy o srodowisko - Pomagamy projektowi niezasmiecania - Wypełnianie zasad umowy wynajmu

Wiec Zaczynamy
· Uzywaj danych Ci worków “Opti-bag”
· By dostac wiecej worków skontaktuj sie z recepcja
  Tel: 086-8381975
 
Jak mam separowac smieci w apartamencie ?
· Oddziel organiczne od nadajacych sie do recyklingu
· Umyj i zgniec odpadki do recyklingu jak plastikowe   
  butelki, pojemniki po jogurtach, kartoniki, puszki.

Myj tak , zeby nie wydostawał sie zaden zapach z worka 
optibag. Zgniatanie odpadków oznacza, ze mozesz
zmiescic wiecej w Twojej optibag

· Gdy juz zapelnisz worek , zanies go do punktu
  zsypu w obszarze parkingowym Riverfront

Co robie w punkcie zsypu w obszarze
parkingu Riverfront?
Sa tam teraz dwa obszary .1 - smieci organiczne 
2 - recyklingowe

W tym punkcie powinien pojawic sie miniaturowy napis
Obszar smieci organiczne – umiesc worek w duzym 
zielonym smietniku na kółkach.
Obszar recyklingowy -Umiecc w nim worek optibag

Szkło i tkaniny
Urzad mista Limerick zapewnil publiczny punkt składowania 
szklanych butelek i słoików na Bishops Quay
okolo 30 m od wyjazdu z parkingu Riverpoint
Prosimy o wyrzucanie tam zielonych, brazowych
i przezroczystych butelek i słoików.

Na Bishops Quay znajdziesz równiez punkty składowania 
odziezy Mozesz ja tez zaniesc do sklepów harytatywnych w 
centrum miasta.

Opti Bag Area

Bin Bags Area


