
Czy wiesz, że średnio 85 000 litrów 
deszczu spada na nasze dachy 

każdego roku? 

Zainstaluj zbiornik, który zbiera 
deszcz i w ten sposób umożliwia 
wykorzystanie wody deszczowej  

w podlewaniu roślin lub  
myciu samochodu.

Tryskacz lub wąż ogrodowy 
może używać do 1000 litrów na 

godzinę. 

Użyj konewki, aby podlewać 
bezpośrednio lub węża z 

odpowiednim filtrem. Podlewaj 
rano lub wieczorem.

Oszczędzaj Wodę  
w Ogrodzie

Dowiedz się więcej:
Aby wziąć udział w darmowych, ciekawych wydarzeniach 
o tematyce oszczędzania wody, sprawdź stronę 
Regionalnego Parku Colne Valley:  
www.colnevalleypark.org.uk

Twoja lokalna firma wodna, Affinity Water, udostępnia za 
darmo urządzenia do oszczędzania wody.

Visit: www.affinitywater.co.uk/savewater

Południowo-wschodnia Anglia dostaje połowę 
opadów deszczu w porównaniu do reszty Wielkiej 
Brytanii. Wraz ze zmianą klimatu zwiększa się presja 
w stosunku do naszych zasobów wodnych. Musimy 
działać razem, aby upewnić się, że wody wystarczy dla 
każdego teraz i w przyszłości. 

Średnio jedna osoba używa około 150 litrów wody na 
dzień, co się równa 15 wiadrom lub dwóm pełnym 
wannom. W domu używamy:

Ratowanie wody jest proste i pomaga 
chronić nasze lokalne rzeki

32% Kąpanie się & Prysznic 

20% Spłukiwanie Toalety 

12% Gotowanie & Picie 

10% Mycie Dłoni

9% Mycie Naczyń 

8% Mycie Ubrań 

6% Ogrodnictwo 

3% Inne Prace Domowe

Ratuj 
Swoją 
Rzekę

Oszczędzaj wodę,  
Ratuj swoje rzeki



Oszczędzaj Wodę  
w Domu
Więcej niż połowa 
wody, której używamy 
w domu jest używana 
w łazience, więc jest 
to świetne miejsce, 
aby zacząć oszczędzać 
wodę.

Pierz rzeczy tylko wtedy, 
kiedy musisz – to pomaga 

powstrzymywać mikrowłókna 
i sprawia, że Twoje ubrania 

starczają na dłużej.

Pierz w pralce, gdy masz 
pełny bęben.

Średnio kąpiel zużywa 80 
litrów wody. To więcej niż 
połowa dziennego zużycia. 

Bierz płytką kąpiel lub krótki 
prysznic.

Napraw cieknący kran – 
Przeciekająca łazienka 

może zmarnować do 400 
litrów dziennie

Wyłącz kran podczas mycia 
zębów. To oszczędza około 

6,500 litrów rocznie!

Skróć czas prysznica. Staraj 
się ustawić limit 4 minut.

Jeśli Twoja toaleta ma dwa 
przyciski spłukiwania, używaj 

mniejszego dla cieczy.

Zamień swoje pojedyncze 
spłukanie w oszczędzanie 

wody instalując „Save-a-
Flush.” Dzięki temu będziesz 
mógł oszczędzić do 1,2 litra 

na spłukaniu.
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Regionalny Park  
Colne Valley
Woda to bardzo ważny surowiec, którego ludzie i 
natura potrzebuje do życia. 

Regionalny Park Colne Valley to ponad 200 km rzek i ponad  
60 jezior. Znajdują się one w niebezpieczeństwie w obliczu 
zmian klimatu.

Woda, której używamy w domu pochodzi z podziemnych 
źródeł, zwanych warstwami wodonośnymi. Te dostarczają 
wodę rzekom i innym basenom wodnym, a także do naszych 
domów. Im więcej wody używamy w domu, tym mniej 
pozostaje wody dla naszych rzek i środowiska.

Oszczędzanie wody jest proste, a małe zmiany robią duże 
znaczenie.

Oszczędzaj wodę

Oszczędzaj pieniądze

Ratuj swoje lokalne rzeki  

i środowisko


