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Woda jest dobrem, z którego korzystamy codziennie w różnych celach. Potrzebujemy 

wody do codziennych czynności takich jak: picie, pranie, kąpiel, sprzątanie domu, 

podlewanie ogródka, mycie okien lub brudnych naczyń. Dużo ludzi nie zdaje sobie 

sprawy z ilości zużywanej przez nas wody. Jednak okazuje się, że gdybyśmy zwracali 

uwagę na to, ile wody zużywamy moglibyśmy zaoszczędzić sporo pieniędzy. I nie 

chodzi tu o zaprzestanie dbania o higienę osobistą, ale o zwyczajne i rozsądne 

gospodarowanie wodą.   
  

Dlaczego należy oszczędzać wodę?  
Nie tylko ze względu na wysokie rachunki czy ekologiczny trend. Z pewnością nie 

każdy z nas wie, że Polska ma bardzo skromne zasoby wody, i że pod tym względem 

ma zbliżone warunki do Egiptu. Nasz kraj jest zaliczany do państw o ubogich 

zasobach wody.  

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. 

Świadomość, że woda zajmuje 71% powierzchni Ziemi powoduje, że traktujemy ją 

jako dobro, które jest  nieograniczone i ogólnodostępne. Według danych Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO) około 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do wody 

nadającej się do spożycia - oznacza to, że część mieszkańców Ziemi cierpi z powodu 

pragnienia i chorób wywołanych piciem zanieczyszczonej wody. Na Ziemi żyje 

prawie 7 mld ludzi. Ponad miliard nie ma dostępu do wody zdatnej do picia. Wiele 

osób musi pokonywać duże odległości, aby zdobyć wystarczającą ilość wody czystej 

lub nie, a inni cierpią z pragnienia, niedożywienia i różnych chorób. Brak dostępu do 

wody pitnej nie uśmierca w sposób tak spektakularny jak powodzie, trzęsienia ziemi 

czy wojny. Jego ofiary odchodzą w ciszy. Według obliczeń WHO każdego dnia około 

6 tysięcy dzieci umiera z powodu chorób związanych z brakiem czystej wody. 



Oznacza to, że co 15 sekund umiera jedno dziecko. Stosując proste wskazówki 

każdego dnia możemy przyczynić się do ograniczenia zużycia wody na całym 

świecie.  

  

Przydatne wskazówki   

1. Wybierz prysznic zamiast kąpieli (na kąpiel w wannie potrzebujesz 

ok. 115 l-150 l wody lub więcej, gdy myjesz włosy, natomiast biorąc 

prysznic potrzebujesz ok.50 l wody, a jeśli lubisz długie kąpiele to 90 

l).  

2. Napraw cieknący kran (kapiący, nieszczelny to 

ok. 200ml wody, prawie cała szklanka wody na godzinę 

i ponad 1700 l zmarnowanej wody rocznie).  

3. Zakręcaj wodę podczas czynności takich jak mycie zębów (jedno ok. 

trzyminutowe mycie zębów kranie zużywa ok. 15 l wody).  

4. Uruchamiaj tylko pełną zmywarkę i pralkę (dwa prania z połową 

wsadu zużywają więcej wody niż 1 pranie z maksymalnym wsadem).  

5. Napraw cieknącą spłuczkę (to nawet 9 l zmarnowanej wody na 

godzinę, czyli aż 78900 l uciekającej wody rocznie).  

6. Podczas golenia zakręcaj kran (10 minut golenia zużywasz ok. 100 

l wody).  

7. Nie marnuj jedzenia (np. wyprodukowanie 1 kg ziemniaków to 300 

l wody, a kilogram wołowiny to ok. 15 500 l czyli średnia cysterna).  

   
  
  

                                              
 

Ile tak naprawdę mamy wody  
  

 
 



 

  
  

 

  

  

Jeśli chcesz pokazać nam jak oszczędzasz wodę wyślij nam zdjęcie na adres e-

mail: todzialamy@interia.pl   

Jeśli podobał ci się ten artykuł daj      i napisz w komentarzu o czym chciałbyś następny 

artykuł.  
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