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W Żurominie rzecz się działa,
ta historia niesłychana.

na dwór wyszły przedszkolaki,
w krok za nimi szły starszaki.
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Skok, przewrocik, z piasku babka
to dla wszystkich niezła gratka.

Razem świetnie się bawili
i o śmieci nie martwili.
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Puszka, słoik i butelka,
papier, folia, rzecz niewielka,

wszystko
w jeden kosz rzucili.
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„Hola, hola moi mili!”
Pan Kosz wkroczył do pomocy:

„Dzieci zróbmy co jest w naszej mocy
aby nam się lepiej żyło,

śmieci zewsząd też ubyło”.
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Zawołali więc posiłki.

Wnet zjawiły się osiłki,
czterech braci Pana Kosza:

Żółty Filip drogi smyku
co plasAku je bez liku,
na przekąski kolorowe,
różne kształty metalowe.
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Drugi z braci
Prot zielony, przyznam

szczerze, że szalony. Chrupie
buteleczki szklane na posiłki

mu podane. Zaś nie cierpi ceramiki
- Pamiętajcie o tym smyki!
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Teraz o niebieskim bracie
Pawła historię też poznacie.
Strasznie lubi gdy szeleści,
i do brzucha mu się zmieści
- papier, książki, czasopisma
rzecz to przecież oczywista!
Pamiętajcie moje dzieci
zabrudzonych on nie lubi śmieci.
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No i jeszcze brązowy druh,
z niego też jest niezły zuch.

Ze smakiem szybko zjada
co tylko z owoców i warzyw na podłogę spada.

Gdy mama robi pyszny posiłek
abyś był nie lada osiłek.

Jaś dodatkowo trawę i liście
na podwieczorek zje oczywiście.
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„Teraz wszystkie mądre głowy,
które tutaj z nami stały

i mych braci już poznały
wiedzą, co należy zrobić”.

Dzieci śmieci wnet zebrały
i szybko posegregowały.
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Odtąd w naszym Żurominie
oraz całej naszej gminie
zarówno duzi, jak i mali

ŚMIECI JUŻ SEGREGOWALI!



Określa się wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
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Do pojemnika lub worka koloru niebieskiego
oznaczonego napisem „Papier”

należy wrzucać:

opakowania z papieru
i tektury, czasopisma, gazety,

ulotki, zeszyty, koperty, książki,
kartony, worki i torebki

papierowe, papier szkolny
i biurowy, kartki,
papier pakowy.

Do pojemnika lub worka
koloru zielonego

oznaczonego napisem
„Szkło” należy

wrzucać:

szklane butelki
po napojach
i żywności

(w tym butelki po na-
pojach alkoholowych

i olejach roślinnych),
słoiki, szklane opakowania

po kosmetykach.

Do pojemnika lub
worka koloru brązowego oznaczonego

napisem „BIO” należy wrzucać:

skoszoną trawę, liście,
kwiaty, gałęzie drzew
i krzewów, trociny

i korę drzew,
odpadki warzyw

i owoców,
resztki
jedzenia.

Do pojemnika lub worka koloru żółtego oznaczonego
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

należy wrzucać:

butelki plasAkowe, nakrętki, kapsle
i zakrętki od słoików,

plasAkowe opakowania,
torebki, worki foliowe,

opakowania
wielomateriałowe

(np. katony po mleku/
sokach), folię aluminiową,

aluminiowe puszki po napojach
i sokach, puszki po żywności,

metale kolorowe, opakowania
po środkach czystości,

opakowania
po kosmetykach.


