7 zasad, rebus, zagadka

Codzienne metody
oszczędzania wody!

Wspaniały nasz mieszkańcu ...

Woda - źródło naszego życia ...
Dbajmy o nią w Gminie Gr odzisk Wlkp.
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Warto zastanowić się, w jaki sposób,
my jako mieszkańcy
naszej społeczności lokalnej
możemy ją oszczędzać na co dzień.

Zacznijmy od dzisiaj!

Woda - oszczędzajmy!

Błękitna planeta - takim hasłem często określa się Ziemię. Niebieski kolor mórz i oceanów nie pozostawia
wątpliwości - otacza nas woda. Jednak w zdecydowanej większości (97% światowych zasobów) jest to woda
słona - niezdatna do picia dla ludzi i większości zwierząt.
Zasoby wody pitnej na świecie są ograniczone i podlegają nieustannej presji wynikającej z działalności człowieka w dziedzinie przemysłu, rolnictwa,
gospodarki komunalnej i… zmiany
klimatu.
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Prawo czy luksus?

Wydawałoby się, że woda zdatna do picia jest na wyciągnięcie
ręki. Wystarczy tylko odkręcić
kran. Niestety to nie jest takie
proste z uwagi na to, że woda
pitna nie jest dobrem rozmieszczonym równomiernie na całej
planecie. Kontynent azjatycki
zamieszkuje około ⅔ populacji
ludzi, którzy mają do dyspozycji tylko ⅓ światowych zasobów wody słodkiej. Szacuje się
też, że 1 na 9 mieszkańców
Ziemi nie ma dostępu do źródła

wody pitnej i jej uzdatniania. Wiąże się z tym
wiele problemów, w tym
również zdrowotnych.
Z powodu chorób “brudnych rąk” co roku umiera około
2 miliony ludzi. To mniej więcej tyle, ile mieszkańców
liczy sobie Warszawa.

Do czego nam woda?

Około ⅔ globalnego zużycia wody pochłania irygacja,
czyli nawadnianie upraw, co jest niezbędne do produkcji około 40% światowego pożywienia. Około ⅙ zużycia
światowych zasobów wody to produkcja energii.
Łącznie około 90% wody na świecie jest zużywane
do produkcji i zapewnienia usług.

Co możesz zrobić?

Każdy z nas może podjąć działania na rzecz oszczędzania wody. Choć w skali jednej osoby może wydawać
się to niewielką zmianą, to jednak
w skali całego kraju czy nawet świata - to naprawdę
wielka oszczędność.

Woda - źródło naszego życia ...

Wspaniały nasz mieszkańcu ...

Przez jeden
bądź dobry dzień
dla wody!
Każdego dnia zużywamy nawet
do 200 litrów wody, podczas
gdy tak naprawdę potrzebnych
nam jest zaledwie kilka
do kilkunastu. Reszta trafia
do kanalizacji.
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Zaraz po wstaniu z łóżka
myjesz zęby. Namocz
szczoteczkę wodą i zamknij kran.
Puść wodę ponownie, by wypłukać
ząbki. W ten sposób możesz
zaoszczędzić nawet do 30 litrów
wody dziennie.
Dbajmy o nią w naszej Gminie Gr odzisk Wlkp.
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Zasada nr 2

Myjesz ręce i twarz? Puszczając wodę
przez około 30 sekund zużywasz
aż 3 litry wody.
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Jeśli zamkniesz kran na czas
namydlania zaoszczędzisz kolejne
2 litry przy każdym myciu rąk.
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Woda - źródło naszego życia ...
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Nie siedź pod prysznicem
dłużej niż jest to konieczne :)
Każda minuta prysznica
to około 10 litrów wody.
Jeśli zamiast 20 minut spędzisz
pod prysznicem 10 minut,
zaoszczędzisz nawet
do 100 litrów wody. Naprawdę dużo!

Dbajmy o nią w naszej Gminie Gr odzisk Wlkp.
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Pan Kropelka uwielbia jeść
owoce i warzywa. Są pyszne
i bardzo zdrowe! Pamiętaj
o porcji warzyw i owoców
każdego dnia!

Zasada nr 4

Myjesz owoce przed jedzeniem?
Zrób to nad miską. Zaoszczędzisz około
5 litrów wody, którą można podlać
rośliny w naszym domu
lub w ogródku.
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Woda - źródło naszego życia ...

Zasada nr 5
Myj naczynia w zmywarce - jeśli możesz.
Jeden cykl to około 15 litrów wody.
Mycie ręczne zużywa przez 30 minut
nawet 100 litrów. To oszczędność
około 80 litrów wody.

Dbajmy o nią w naszej Gminie Gr odzisk Wlkp.
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Zasada nr 6
Myjąc naczynia ręcznie nie puszczaj wody cały czas!
Najpierw umyj je płynem, potem opłucz.
W ten sposób możesz zaoszczędzić nawet 15 litrów
podczas jednego zmywania w swoim domu.
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Woda - źródło naszego życia ...

Zasada nr 7

Podpowiedz dorosłym, by zamontowali przy
rynnach pojemniki na deszczówkę. Można je
ustawić na ziemi lub zakopać. W ten sposób można
zaoszczędzić do 15 litrów w przeliczeniu
na każdy dzień roku.

Dbajmy o nią w naszej Gminie Gr odzisk Wlkp.
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Zadanie dla Cieb
ie
Podlicz zaoszczędzoną każdego dnia wodę.
Zobacz ile to litrów każdego dnia.
Pomnóż tę liczbę przez ilość dni w roku,
a tę sumę przez ilość mieszkańców
naszej wspaniałej miejscowości Grodzisk Wlkp.
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Woda - źródło naszego życia ...

Rebus
Rozwiąż rebus i odczytaj
ukryte w nim hasło.

Dbajmy o nią w naszej Gminie Gr odzisk Wlkp.
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Codzienne metody
oszczędzania wody!

Grodziskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Kościańska 32,
62-065 Grodzisk Wlkp.

tel. (61) 44 47 186, (61) 44 47 187
e-mail: biuro@gpk.biz.pl

www.gpk.biz.pl

ONZ szacuje, że do 2030 roku globalne zapotrzebowanie
na wodę aż o 40 proc. przekroczy zasoby tego surowca.
Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób możemy
ją oszczędzać na co dzień. Zacznijmy od dzisiaj!

Woda - źródło naszego życia ...

Dbajmy o nią w Gminie Gr odzisk Wlkp.
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