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Śmieci, śmieci – a fuj!  

Długo rozważałem propozycję pewnego elfa-

biznesmena, który odwiedził mnie niespodziewanie 

któregoś wiosennego poranka.  

Właśnie nabijałem fajkę tytoniem, kiedy ktoś zapukał 

w drzwi. Sądząc, że to pan Bocian, nasz miejscowy 

listonosz, pośpiesznie wstałem ze swojego bujanego 

fotela i ruszyłem do drzwi, aby je otworzyć. Od 

momentu, kiedy byłem na emeryturze, wielu 

młodych, niedoświadczonych elfów pisało do mnie 

listy z prośbami o rady i opinie. Za drzwiami jednak 

stał ktoś inny. Nie znałem elfa. Myślałem, że to jeden 

z domokrążców, próbujących sprzedać mi Eliksir 

Młodości albo coś w tym rodzaju, chciałem go więc 

odprawić z kwitkiem. Nie zdążyłem, bo wpadł mi on w 

słowo i zaproponował współpracę. Odtąd miałem 

pisać teksty do własnej gazety! WOW! 

Powiedziałem, że to przemyślę. Jedna z reguł dobrej, 

owocnej współpracy to przemyślenie argumentów 

„za” i „przeciw”. Po kilku dniach intensywnego 

myślenia, przyjąłem propozycję. Co mi przecież 

szkodziło spróbować?!! 

Macie przed sobą dowód, że mówię prawdę. 

Obiecałem biznesmenowi, że raz w miesiącu będę 

sporządzał notatki na temat moich przemyśleń oraz 

opisywał to co dzieje się w Krainie Elfów, w której 

mieszkam. 

W dzisiejszym, pierwszym, numerze wspólnie 

zastanówmy się nad kwestią segregowania śmieci! 

Założę się, że coraz więcej z nas dowiaduje się jak 

ważny jest codzienny recycling. To pozwala przede 

wszystkim zmniejszyć ilość naszych śmieci oraz 

pozwolić dłużej cieszyć się czystym środowiskiem. 

Pytanie: kto lubi żyć w miejscu, gdzie co krok leżą 

puste butelki po coli czy lemoniadzie, puste torebki 

po chipsach albo plastikowe torby na zakupy? Ja 

wprost tego nie znoszę! 
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Strona 2 

Moim zdaniem życie w pięknym, uporządkowanym 

otoczeniu jest o niebo lepsze. Wyobraźcie sobie jak 

miło jest spacerować przez park i nie potykać się co 

chwila o metalowe puszki albo jak przyjemnie usiąść 

na ławce, na której nie leży jakaś brudna, mokra 

wczorajsza gazeta. 

Apeluję więc do społeczeństwa o selekcjonowanie 

śmieci i wrzucanie ich do odpowiednio 

oznakowanych pojemników. To bardzo proste i nic 

nie kosztuje! W ten sposób pomagamy naszej 

planecie utrzymać należyty porządek, a naszym 

dzieciom – cieszyć się świeżym powietrzem. 

Pamiętajcie, że dzięki selekcji śmieci przyczyniamy 

się do dalszego przetwarzania materiałów. Na 

przykład zastanówmy się wspólnie nad tym, co 

można zrobić z butelkami, puszkami, papierem czy 

starym, zepsutym telewizorem? 

Macie już jakieś pomysły? Może macie jakieś 

sugestie, a może chcielibyście podzielić się ze mną 

jakimś ciekawym tematem, który opisalibyśmy razem 

w drugim, czerwcowym numerze? 

Czekam na Wasze maile do końca maja br. pod moim 

adresem: 

cheekyelf2007@gmail.com 

 Pozdrawiam!  
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Proszę uprzejmie o nie kopiowanie tekstów 

bez mojej zgody.  

Książka Marii Izabeli Fuss pt. 

„Cheeky Elf i Tajemnicze Zniknięcie 

Świątecznego Drzewka” w sprzedaży 

już od 9 lutego 2011 roku! 

Moje pytanie na dzisiaj: 
Jakie są kolory koszy na segregację 
i jakie produkty w nie wrzucamy? 

mailto:cheekyelf2007@gmail.com

