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Ruszaj z Kropkiem w podróż po odpowiedź na ważne pytania!

Czysta sieć to nasze wspólne dobro, skąd więc biorą się w niej 
różne rzeczy, których być tam nie powinno?

Dlaczego zapominamy o nią dbać i kto z tym walczy ?

A czy wiecie skąd jest woda w kranie, a dokąd płyną ścieki 
i co się z nimi dzieje?

Odpowiedzi znajdzie Kropek!



Kropku, czy wiesz 
skąd biorą się 

śmieci i brud w sieci?

Hm..., 
mam pewne podejrzenia. 
Wyruszę w małą podróż 

i sprawdzę!



Ale tu dużo śmieci! 
Skąd to wszystko 

się tu wzięło?!



Im dalej płynę 
tym więcej śmieci!



aaaaa!  
Kim Ty jesteś?

jestem Panem śmieci-w-sieci! Niszczę sieć i daje mi to 
dużo radości!



Nie tak prędko! 
A masz! Uciekaj, 

nie będziesz tu rządzić! 
Sieć jest nasza wspólna 

i ma być czysta!





Kropku, brawo! Udało Ci się pokonać Pana śmieci-w-sieci! 
Czysta sieć to bardzo ważna sprawa dla wszystkich ludzi, 
a dla mnie - specjalisty od niej, to wielka ulga gdy nie 
mamy wielu problemów do rozwiązania.



Pamiętajcie ! Umywalka i toaleta to nie śmietnik! 
Nie wrzucajmy tam resztek jedzenia, tłustych płynów, 
zużytych środków higienicznych i jakichkolwiek innych 
śmieci! Sieć jest nasza wspólna - dbajmy o nią!
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1. głębinowe ujęcie wody
2. Woda z ujęcia kierowana jest do Stacji Uzdatniania Wody 
3. Uzdatniona woda trafia do naszych domów 
4. Z naszych domów brudna woda wędruje ściekami do oczyszczalni 
5. Oczyszczona woda trafia znów do naturalnych zbiorników (rzeka)
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Udało mi się znaleźć 
odpowiedzi na pytania! 

Muszę wrócić
 i wszystko opowiedzieć!



Znajdźmy razem 
drogę wody 

do naszych domów!

start



Kropku, dziękuję! 
Teraz wszystko jasne, 

a nasza sieć będzie zawsze 
czysta! Huuuura!
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