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Czytanie bajek jest
świetną rozrywką
dla całej rodziny!

Poproś mamę lub tatę o wspólne pHe:ytanie
bajki o pHygodach Pawła.

PHy ok7ji nau:yJ się jak dbać
o pHyrodę

w na�ym mieście Kali�u!
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Pewnego dnia Paweł wr7 z rodzicami wybrał się na spacer po KaliJu.
Chodził po uli:kach, oglądał zabytki i cieJył się piękną pogodą.
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PHechodząc pH= Park Miejski usłyJał cichutki pła:.
ZatrFkany za:ął Jukać skąd dochodzi.

WreJcie dFtHegł w trawie skuloną, maleńką pFtać.
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PodJedł bliżej.
- Kim jesteś i dla:ego pła:eJ?
- Jestem wróżką, opiekunką ziemi. Ja i moje siFtry dbamy o :ystość

pHydzielonych nam miejscowości i krain. Moim zadaniem jest opieka
nad KaliJem i okolicą.

- Rozumiem, ale dla:ego jesteś smutna?
- Nie mam już siły i martwię się, że sama nie dam rady sprawić,

aby w tym pięknym mieście panował poHądek.

Chłopiec bardzo się pHejął. O8erwował jak blask rozta:ający się wokół magi:nej
pFtaci powoli gaśnie.
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- Powiedz mi prGę jak mogę Ci pomóc?
Chętnie to zrobię.
– b= namysłu zaoferował wsparcie.

Wróżka wytłuma:yła mu, że jej moc
i energia uzależniona jest od tego,
w jaki spFób ludzie trG:ą się o :ystość
środowiska, :y segregują śmieci,
:y oddają je w miejsca do tego
pH=na:one i jak dużo produkują
odpadów.
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Zadaniem małej :arodziejki jest także użyźnianie
ziemi kompFtem z biodegradowalnych
odpadów dzięki :emu rośliny
lepiej rFną, a Ona nabiera sił.
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Pod:as rozmowy chłopiec dowiedział się również, że opiekunka
ziemi Ftatnio nie :uje się zbyt dobHe ze względu
na zanie:yJ:one powietHe. Okropny smog, :yli taka Jtu:na
mgła, która utwoHyła się popH= wymieJanie powietHa
z zanie:yJ:eniami i spalinami cor7 :ęściej wisi nad miastem
i nie pozwala jej wNdrowieć.
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Paweł wysłuchał wJystkiego bardzo uważnie i obiecał wsparcie.
- Ja wJystko załatwię. Ludzie dowiedzą się jak ważna jest trFka o środowisko,
wHucanie śmieci do odpowiednich pojemników, zmniejJenie ich ilości
or7 dbanie o :ystość powietHa.

Pożegnał się, umówił na spotkanie za miesiąc o tej samej poHe, w tym samym
miejscu i Jybko pobiegł do mamy i taty siedzących na ławce.

PowtóHył im dokładnie rozmowę z wróżką.
R7em pFtanowili rozwiązać ten problem.
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Rodzice Pawła zadzwonili do swoich
znajomych, któHy pHek7ali
informacje swoim znajomym.

Chłopiec zaś powiadomił
kolegów i koleżanki.

Każdy kto usłyJał
historię rozpuJ:ał
wieści dalej...
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Następnego dnia na placu pHed RatuJem zebrali się wJyscy mieJkańcy KaliJa.

Ludzie zgromadzeni wspólnie zadecydowali, że muJą nau:yć się poprawnie
gFpodarować odpadami i dowiedzieć się, jak zmniejJyć zanie:yJ:enie powietHa.

Paweł chętnie pHek7ał im wsk7ówki
i zasady usłyJane w parku od magi:nej pFtaci.

Ustawili pojemniki do segregacji i dzielnie wHucali do nich odpowiednie He:y.
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Żółty pojemnik zapełnił się plastikowymi butelkami, torebkami,
reklamówkami, opakowaniami.

WHucano tam także metalowe puJki, kapsle, folię aluminiową.
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W zielonym znal7ły się Jklane butelki, słoiki, Jklane pojemniki.
Jedna Foba chciała włożyć też zbite taleHe, jednak Paweł Jybko wyjaśnił,

że ceramika, porcelana, fajans nie mogą tam być.
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Najmniej problemu mieJkańcy mieli ze starymi g7etami, kartkami,
tekturowymi pudełkami, torbami papierowymi, które wHucali

do niebieskiego pojemnika.
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Odpady biodegradowalne :yli te, z których powstaje kompFt
użyźniający ziemię i pomagający rFnąć roślinom, trafiły do brązowych pojemników.

Ludzie zbierali gałązki, skGoną trawę, reJtki waHyw i owoców,
by z nich powstała odżywka dla kwiatów i kHewów.
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WJystkie He:y, które nie mogli pFegregować wylądowały
w :arnych pojemnikach ze zmieJanymi odpadami,

o:ywiście wyłą:ając elektrośmieci.
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Na zakoń:enie dzielni mieJkańcy naJego KaliJa
zobowiązali się do dbania o środowisko,
do prawidłowej segregacji śmieci
or7 do jak najmniejJej ich produkcji,
między innymi popH= stFowanie
opakowań wielokrotnego użytku.
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WJyscy obiecali pFtarać się :ęściej jeździć autobusami
i pHede wJystkim rowerami,

aby do powietHa trafiało mniej spalin.
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Miesiąc później Paweł bardzo zadowolony i pełny nadziei
pobiegł na umówione spotkanie.

Już z daleka widział promienny uśmiech wróżki i blask wokół niej.




