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to nazwa projektu ekologicznego przygoto-

wanego przez WSG i wyróżnionego ”Zie-

lonym Grantem Henkla” podczas ogólno-

polskiego konkursu ogłoszonego przez 

Fundację Nasza Ziemia. Do konkursu 

zgłoszono ponad 260 projektów. 

Wyższa Szkoła Gospodarki o grant na 

realizację studenckiej kampanii społecznej, 

walczyła już po raz drugi i po raz drugi... 

wygrała. W ubiegłym roku studenci socjologii 

przygotowali i zrealizowali kampanię spo-

łeczną ”Bydgoszcz świeci przykładem”. Na-

mawialiśmy wówczas do oszczędzania energii 

elektrycznej, a podczas happeningu wymie-

nialiśmy stare żarówki na energooszczędne 

świetlówki. 

W tym roku zachęcamy Bydgoszczan, 

zwłaszcza dzieci i młodzież, do oszczędzania 

wody w naszych własnych gospodarstwach 

domowych, podczas najprostszych czynności.

Chcemy udowodnić że wdrożenie do-

brych nawyków w tym zakresie jest możliwe 

i nie wymaga wielu wyrzeczeń. Studenci III 

roku socjologii przygotowali projekt badawczy   

dotyczący naszych nawyków w obszarze 

oszczędzania wody. Metodą obserwacji 

sprawdzą czy, jak i kiedy oszczę-

dzamy wodę. Zaczną oczywiście 

od siebie, a wyniki badań upu-

blicznimy.

Dla młodszych ekologów 

przygotowaliśmy ”wodną lekcję" 

(o wodzie - nad wodą). Dla naj-

młodszych natomiast, plenerowe 

atrakcje i mnóstwo nagród, oczy-

wiście edukacyjnych i ekologicz-

nych.

Podczas Wielkiego Finału 

22 kwietnia, od godz. 12.00 do 

15.00 zapraszamy wszystkich 

chętnych do  wspólnego wiązania  

węzła wodnego. Węzełki to po-

dobno świetny sposób na pamięć, 

więc  i tym razem liczymy na to ,że 

wszyscy, którzy zawiążą węzełek 

na linkach przywiązanych do balu-

strady mostu na Brdzie przy 

ul. Mostowej w Bydgoszczy, 

o oszczędzaniu wody będą pa-

miętać zawsze.  
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Kropla wody w morzu potrzeb

Partnerami naszej kampanii są Fundacja NASZA ZIEMIA, BYLOT, Rada Miasta Bydgoszczy oraz tygodnik „7 dni  Bydgoszcz” 

BEATA MIKOŁAJCZYK
Mistrzyni Olimpijska

Ambasadorka kampanii - "Kropla wody w morzu potrzeb"
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 do oszczedzania wody

WSG wyróżniona „Zielonym Grantem Henkla” 
zaprasza wraz z Fundacją „Nasza Ziemia” 
do udziału w konkursie na slogan zachęcający

Slogan wykorzystamy w kampanii społecznej WSG 

Uczniom szkól ponadgimnazjalnych, złożyliśmy ciekawą 

propozycje konkursową:

wymyśl (slogan reklamujący naszą kampanię) 

wyślij (do naszego Biura)

i wygraj (super nagrody)

Pomysłowość młodych ludzi okazała się skłonna do rymów, 

nieograniczona, a nawet …zabójcza: 

WODA CHLUP, A  TY TRUP

Jury spodobały się slogany: 

Korzystaj mądrze z praw natury, zakręcaj krany, wymieniaj 

rury.

Rozważne wody używanie to nasze rodzinne zadanie. 

Masz za dużo wody w kranie - pomyśl o Sudanie.

Narzekanie się zacznie, gdy czystej wody zabraknie.

Każda kropla niesie życie, więc ją traktuj należycie.

Gdy woda z kranu beztrosko Ci kapie, usiądź i odnajdź 

Etiopię na mapie.

WYMYŚLWYMYŚLWYMYŚL

WYŚLIJWYŚLIJWYŚLIJ

WYGRAJWYGRAJWYGRAJ

ciekawyciekawy 

na adres 
85-229 Bydgoszcz,

WSG, Garbary 2, 

Biuro Informacji i Promocji

na adres 
85-229 Bydgoszcz,

WSG, Garbary 2, 

Biuro Informacji i Promocji
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Z powodów ekonomicznych:

bo to się opłaca.

Z  powodów etycznych:

bo wiele osób cierpi na jej brak.

Z powodów ekologicznych:

bo ziemia nie jest studnią bez dna oraz wielu, 

wielu innych. Z pewnością każdy z nas, 

wodnych ciułaczy mógłby podać kolejne, 

równie istotne. Celem akcji „Kropla wody 

w morzu potrzeb” jest jednak przekonanie 

tych, którzy wagi problemu nie dostrzegają. 

Może uda się namówić do oszczędzania 

wodnych utracjuszy, gdy dowiedzą się, że: 

według danych Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO/UNICEF 2008) około 884 

milionów ludzi nie ma dostępu do 

bezpiecznych źródeł wody. Oznacza to 

w przybliżeniu, że jedna ósma mieszkańców 

Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób 

wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej 

wody. Jedynie 3% z nich żyje w Europie; 

53% pochodzi z Azji, 38% z Afryki.

Dla większości z nas swobodny dostęp do 

wody pitnej jest czymś oczywistym. Każdego 

dnia zużywamy olbrzymie jej ilości - gotując, 

myjąc się, piorąc, zmywając. Świadomość, że 

życiodajny płyn pokrywa 71% powierzchni 

globu powoduje, iż traktujemy go jako dobro 

nieograniczone i ogólnodostępne. Tymczasem 

jedynie 2,5% światowych zasobów wody to 

woda słodka, a mniej niż jeden procent to 

woda pitna. Według prognoz WWF zasoby 

te będą się kurczyły wraz ze zwiększaniem 

się liczebności mieszkańców Ziemi. 

W 2050 roku nawet 7 miliardów ludzi w 60 

krajach może cierpieć z powodu niedostatku 

wody pitnej. Przyczyną tego zjawiska jest 

między innymi globalne ocieplenie. Autorzy 

raportu WWF przewidują, że wzrost średnich 

temperatur o jedyne 4° Celsjusza może do-

prowadzić do zniknięcia wszystkich lodowców 

(stanowiących 70% zasobów wody pitnej). Od 

1960 roku ich powierzchnia zmniejszyła się już 

o 4 tysiące kilometrów kwadratowych, a tempo 

ich topnienia rośnie coraz szybciej. Konsek-

wencją zmian klimatycznych będą coraz 

częstsze susze i powodzie. Kolejne społecz-

ności będą odcinane od źródeł wody pitnej. 

Dostęp do wody pitnej jest niezbędnym 

warunkiem dla rozwoju społeczeństw i walki 

z ubóstwem – bez zaspokojenia tej potrzeby 

rozwój edukacji i opieki zdrowotnej są nie-

możliwe. Mieszkaniec Wielkiej Brytanii zuży-

wa każdego dnia około 135 litrów wody, 

mieszkaniec kraju rozwijającego się – 10 litrów. 

To tyle ile Europejczyk zużywa za każdym 

razem, gdy spuszcza wodę w toalecie.

( źródłoWWW.wodapitna.pl)

Przekonaliśmy? To teraz warto spraw-

dzić, jak dużo wody zużywamy i na co 

koniecznie musimy zwrócić uwagę.

Średnia czteroosobowa rodzina zużywa 

blisko pół tony wody dziennie (około 500 

litrów) i taką samą ilość ścieków produkuje 

jedno mieszkanie. Jeśli masz uszkodzoną 

spłuczkę w ubikacji, to możesz stracić aż 315 
3tysięcy litrów wody (315 m  ) w ciągu roku. 

15 litrów wody wypływa z całkowicie odkrę-

conego kranu w ciągu 1 minuty, a tyle trwa 

umycie dwóch - trzech talerzy pod bieżącą 

wodą. 20 litrów wody wycieka w ciągu doby 

z nieszczelnego kranu w tempie dwóch kropli 

na sekundę. Przykłady ilościowe zużycia wody:

kąpiel w wannie: 100 L

prysznic: 30-100 L

spłukanie toalety: 6-10 L

umycie rąk i twarzy: 10 L

jedno pranie w pralce automatycznej: 60 L

mycie naczyń przez 15 min pod bieżącą 

wodą: 200 L

dziennie człowiek zużywa średnio 110 L 

wody, przy czym do celów konsump-

cyjnych jedynie 2,5 - 3 litry.

Co jeszcze warto wiedzieć o wodzie?

88% słodkich zasobów wody na Ziemi 

stanowią lodowce.

żywe stworzenia do życia wykorzystują 

jedynie 0,4% zasobów wody słodkiej, 
3co stanowi około 139 tys. km . Objętość 

ta rozlana na powierzchnię Ziemi 

utworzyłaby warstwę o wysokości 

zaledwie 2,5 cm.

połowa ludności Ziemi pije wodę 

zanieczyszczoną, a aż 60% nie 

dysponuje jej dostateczną ilością.

według Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) aż 80% chorób jest bezpośrednio 

lub pośrednio związanych z wodą.

(Źródło:WWW.pwik.oswiecim.pl)

DLACZEGO WARTO OSZCZĘDZAĆ WODĘ ?

Nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy 

można jej użyć np.: do podlewania kwiatów, 

ogrodu, czy sprzątania.

Sprawdź czy Twoje instalacje wodo-

ciągowe nie mają przecieków. Odczytaj swój 

wodomierz przed i po dwugodzinnym nie 

korzystaniu z wody. Jeżeli nie wykazuje 

dokładnie tego samego, masz przeciek.

Napraw kapiące krany wymieniając 

uszczelki. Jeżeli kran kapie z częstotliwością 

1 kropli na sekundę można oczekiwać utraty 

11935 litrów wody rocznie. Zostanie to dodane 

do kosztów Twojego rachunku za wodę 

i ścieki.

Sprawdź, czy nie wycieka woda ze 

zbiornika Twojej toalety. Dodaj do zbiornika 

barwnik spożywczy. Jeżeli występuje przeciek 

barwnik pojawi się w ciągu 30 minut. Sprawdź, 

czy nie ma tam zużytych, zardzewiałych czy 

zepsutych części. Większość z nich jest 

niedroga, dostępna i łatwa w montażu.Unikaj 

zbędnego spłukiwania toalety. Chusteczki, 

odpady i inne tego typu śmieci wynieś raczej 

do kosza na odpadki, niż do toalety.

Bierz szybki prysznic. Zastąp natrysk wersją 

oszczędnościową, z małym strumieniem.

Używaj małej ilości wody do kąpieli. 

Napełniaj wannę w 1/3. Nie pozwól , aby woda 

była odkręcana, kiedy golisz się lub myjesz 

twarz.

Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy, 

kiedy ją uzupełnisz lub ustaw na program 

oszczędnościowy, zużywający wodę w ilości 

adekwatnej do wielkości załadunku.

Kiedy zmywasz ręcznie napełnij jedną 

komorę zlewu lub miskę wodą z płynem. 

Spłukuj szybko pod niewielkim strumieniem 

bieżącej wody.

Nie używaj bieżącej wody do rozmra-

żania mięsa lub mrożonek. Odmrażaj jedzenie 

przez noc w lodówce lub mikrofalówce.

Aby dobrze spłukać odpady ze zlewo-

zmywaka potrzeba dużo wody. Jeśli masz 

taką możliwość, załóż kompostownik na 

odpadki jedzenia, gdyż nawet kosz na śmieci 

nie jest do tego odpowiednim miejscem.

Rozważ zainstalowanie natychmiasto-

wego podgrzewacza wody do kuchni, aby nie 

odkręcać wody, czekając na jej podgrzanie. To 

obniży koszty w Twoim gospodarstwie.

Zaizoluj rury. Będziesz miał szybciej 

ciepłą wodę i unikniesz jej marnowania, kiedy 

się podgrzewa.

Dostosowując temperaturę ciepłej wody, 

zamiast zwiększać strumień, spróbuj go 

zmniejszać.

Jeżeli rączka przy zbiorniku toaletowym 

zacina się i pozwala wodzie nieustannie 

lecieć, wymień ją lub wyreguluj.

Nie tylko nasze sposoby 
na oszczędzanie wody.
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Studenci III roku socjologii z Wyższej 

Szkoły Gospodarki, pod kierunkiem mgr 

Pauliny Bąk, postanowili przeprowadzić 

badania dotyczące zużycia wody  przez 

nich samych. W badaniu, które trwało 7 dni, 

brało udział 50 studentów. Wyniki zadziwiły 

wszystkich! Nie spodziewali się bowiem, że 

tak dużo wody zużywają! Jako metodę 

badania zastosowali obserwację  obo-

jętnie, przy jakich czynnościach wykorzy-

stywali wodę,  zapisywali to na specjalnej 

karcie. Okazało się, średnia ilość zużycia 

wody przez 1 dzień i przez 1 osobę to aż 

190 litrów! Najmniejszy wynik to 110,5 litra, 

natomiast największy aż 278 litrów! 

Obserwacja wykazała też, że dzienna 

średnia wartość dla takiej czynności jak 

branie prysznica to 60 litrów. Jest to o wiele 

mniej niż kąpanie się w wannie, na które 

zużywamy aż 85 litrów. Spłukiwanie toalety 

to 30 litrów. Mycie rąk i twarzy to 10 litrów. 

Mycie zębów przy nie zakręconych 

kurkach to 2 litry o wiele więcej niż uży-

wanie do tej czynności wody z kubeczka!

Są to wyniki dla 1 osoby, a zatem łatwo 

wyobrazić sobie, że tygodniowo, przykła-

dowo w 4-osobowej rodzinie, wychodzi o 4 

razy więcej zużycia wody! Trzeba też 

pamiętać, że badanie było przepro-

wadzane wśród studentów, więc nie brano 

pod uwagę wszystkich możliwych przy-

padków wykorzystania wody ;-)

Zbadali (się)

Bydgoski Węzeł Wodny stanowią: 

Kanał Bydgoski, Stary Kanał Bydgoski, 

Brda i Wisła, z wszystkim sprawnymi, 

wartościowymi pod względem kulturowym 

urządzeniami wodnymi i z przyległymi tere-

nami. Ten wartościowy zespół identyfikuje 

Bydgoszcz, stanowiąc o walorach i szan-

sach rozwoju naszego miasta.

Bydgoski Węzeł Wodny jest jednym 

z jego najcenniejszych dziedzictw oraz 

wiodącym elementem międzynarodowej 

drogi wodnej, łączącej wschodnią i za-

chodnią Europę. Bydgoszcz to kluczowy 

punkt na całej międzynarodowej drodze 

wodnej E-70, poprzez Odrę, Noteć, Kanał 

Bydgoski, Brdę i Wisłę, łączący Europę 

Wschodnią i Zachodnią. Dzięki natural-

nym, atrakcyjnym walorom, w tym miejscu 

nastąpiła lokacja Bydgoszczy. 

Dzięki Kanałowi Bydgoskiemu w XIX 

wieku nastąpił rozkwit miasta. Dzisiaj 

Bydgoski Węzeł Wodny jest szcze-

gólnym miejscem na mapie Polski: 

przecinają się tu trzy pętle szlaków i dróg 

wodnych: pętla wielkopolska, pętla to-

ruńska i pętla kujawska. Bydgoszcz to 

jedyne miasto w Europie, do którego 

można zorganizować tzw. rejs promie-

nisty, wpływając z różnych stron - do 

samego centrum. 

Wyższa Szkoła Gospodarki powołała 

kilka lat temu Pracownię Bydgoskiego 

Węzła Wodnego w celu twórczej wymiany 

myśli, poglądów, opinii na temat roli i zna-

czenia rzeki w rozwoju miasta i regionu. 

Pracownia promuje walory historyczne, 

kulturowe oraz przyrodnicze związane 

z położeniem regionu w specyficznym, 

unikatowym systemie hydrograficznym. 

Zajmuje się także utrwalaniem nadrzecz-

nej tożsamości innych miast i miejsc re-

gionu. Inicjatywy podejmowane przez 

pracownię mają inspirować i integrować 

różne środowiska (przedstawicieli nauki, 

samorząd, podmioty gospodarcze, spo-

łeczność lokalną) w celu podejmowania 

działań w zakresie aktywizacji rzeki i dróg 

wodnych oraz rewitalizacji terenów nad-

rzecznych. Ważnym zadaniem jest także 

popularyzacja idei rewitalizacji Bydgos-

kiego Węzła Wodnego wśród miesz-

kańców Bydgoszczy i regionu, w szcze-

gólności młodzieży szkolnej i akade-

mickiej.

MIASTO 

 z WODĄ 

Pracowania Bydgoskiego
Węzła Wodnego WSG

związane

specjalności
możliwości100

ponad

www.rekrutacja.wsg.byd.pl
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