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Oczyszczanie ściekówEDUKACJA z WODNICZKIEM

 Raport UNESCO jednoznacznie przestrzega, że w ciągu 
najbliższych 20 lat ilość dostępnej wody obniży się o 30%. 
Przypomina, że 40% populacji cierpi na defi cyt tego su-
rowca.
 90% wód kanalizacyjnych w krajach rozwija-
jących się trafi a do wód powierzchniowych bez 
oczyszczenia.

Czy 
wiesz że...
Do wyprodukowania 

czterech nowych opon 
potrzebne są 7842 litry 

wody.

Każdego dnia, 
2 miliony ton 
ścieków spływa 
do światowych 

wód.



Woda najcenniejszym dobrem na Ziemi
Bez jedzenia człowiek jest w stanie 
przeżyć nawet miesiąc, bez wody 
zaledwie kilka dni. Woda jest też nie-
zbędna do utrzymywania czystości 
w otoczeniu człowieka oraz jego 
higieny osobistej. Podczas wykony-
wania wszystkich codziennych czyn-
ności takich jak: pranie, gotowanie, 
sprzątanie czy toaleta osobista zu-
żywamy i zanieczyszczamy ogromne 
ilości wody. 

Czym są ścieki?
Ściekami nazywamy zanieczyszczo-
ną wodę, która odpływa z naszych 
ubikacji, umywalek, zlewów kuchen-
nych czy pralek. Ścieki odpływają 
zarówno z domów mieszkalnych jak 
i ze szkół, szpitali, budynków biuro-
wych czy zakładów przemysłowych. 

20 % 
gatunków ryb 
słodkowodnych 
jest na granicy 

wyginięcia 
z powodu skażonej 

wody.

1 
litr 

zużytego 
oleju silnikowego 

wylany do rzeki lub 
kanalizacji jest 

w stanie zanieczyścić 
1 milion litrów 

wody!!!

Więcej niż 
1,2 miliarda 
ludzi nie ma 
dostępu do 

czystej wody 
pitnej.

Po co nam 
oczyszczalnie 
ścieków?
Zadaniem oczyszczalń ścieków jest 
ochrona środowiska naturalnego 
w którym żyjemy poprzez ochronę 
zasobów czystej wody, która warun-
kuje życie człowieka i egzystencję 
wszystkich organizmów na Ziemi.

Dlaczego należy 
oczyszczać ścieki?
Nieoczyszczone zagrażają naszemu 
życiu i zdrowiu! To przez nie właśnie 
rozprzestrzeniają się zawarte w nich 
bakterie chorobotwórcze, wirusy, 
pasożyty i różnego rodzaju szkodliwe 
grzyby.

Jak Ty możesz 
      chronić wodę?
 Nie wylewaj do zlewów czy ubi-

kacji substancji toksycznych tzn. 
kwasów, zużytych olejów czy po-
zostałości po lekach.

 Do sprzątania swojego domu 
używaj środków biodegradowal-
nych, które ulegają rozkładowi 
w przyjazny dla środowiska spo-
sób.

 Nie wyrzucaj puszek, butelek czy 
innych odpadów do rzek i jezior.

 Przy uprawie ogródka używaj 
tylko nawozów naturalnych – 
nawozy sztuczne zawierają tok-
syczne właściwości, które po-
przez grunt dostają się do wody 
i zatruwają ją.
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