22 MARCA
ŚWIATOWY DZIEŃ
WODY
Średnie zużycie wody w Polsce to 150 litrów dziennie na osobę, z czego 1-2 litry wody
zużywamy do celów konsumpcyjnych, a reszta - czyli 148 litrów - trafia do kanalizacji.
Tymczasem 663 mln ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody. Średnie zużycie
wody w Polsce to 150 litrów dziennie na osobę, z czego 1-2 litry wody zużywamy do celów
konsumpcyjnych, a reszta - czyli 148 litrów - trafia do kanalizacji.
Podczas kąpieli w wannie zużywamy 150-200 litrów wody, a biorąc prysznic - 60 litrów.
Lecąca z kranu woda podczas mycia zębów to strata od 10 do 15 litrów na minutę.
Do produkcji 1 kilograma cukru zużywanych jest 80 litrów wody, a jednego samochodu - 35
tys. litrów. Z kolei 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w
stanie zanieczyścić aż 1 milion litrów wody. Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na
całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba
szanować.

27 marca pani Joanna Kotwicka, nauczycielka, prezes fundacji Asante, przeprowadziła w
naszej szkole zajęcia z okazji Światowych Dni Wody. Pani Asia zaprezentowała prognozy,
które w przyszłości dotyczą naszej planety. Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w
dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie
niesie ze sobą spadek jej zasobów. Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku.

Pani Asia co roku odwiedza afrykańską szkołę w Kenii prowadzoną przez Siostry Orionistki
w wiosce Laare i Ndumuru. Kobiety i małe dziewczynki po wodę muszą chodzić co drugi
dzień przez 6 godzin do studni. Cała wioska cierpi z braku wody, ludzie, zwierzęta i rośliny.
Dopiero gdy jest pora deszczowa to mieszkańcy robią zapasy, a zwierzęta i rośliny mogą do
woli cieszyć się z dostatku płynącego z nieba.

W Afryce każdego roku ludzie przeznaczają łącznie
40 mld godzin na pieszą wędrówkę do źródeł czystej
wody.(PAP)

FOT. Joanna Kotwicka w Laare ( dzieci malują obrazki dla polskich kolegów i koleżanek)

