
Oszczędzajmy wodę !!! 

 

 

 

Zaczęły się letnie upały. Zwiększa się zużycie wody. Wykorzystujemy ją do podlewania 

ogródków napełniania basenów. Pamiętajmy, że woda w naszej gminie w 100% pochodzi 

z nieodnawialnych ujęć podziemnych. Ta, którą zużyjemy, już nie powróci a przecież nasze 

wnuki też będą jej potrzebować. Działajmy racjonalnie! Nie podlewajmy trawników 

i chwastów, a jedynie punktowo rośliny. Trawa nawet jak uschnie, to po deszczu odrośnie 

ze zdwojoną siłą. Wykorzystajmy do podlewania roślin zebraną wodę opadową. 

Nie zanieczyszczajmy wód gruntowych poprzez mycie samochodów przy domu. 

 

 Poniżej przestawiamy ilościowe porównanie produkcji wody. Widzimy, 

iż w związku z bardzo wysokimi temperaturami na terenie naszej gminy znacznie zwiększone 

zostało zapotrzebowanie na wodę przez naszych mieszkańców. 

 

Bilans produkcji wody z dnia 26.06.2022 r. jaki odnotowaliśmy na naszych obiektach: 

• Ujęcie Wody Bojano ponad 4500 m3,  

• Przepompownia Wody Bojano ponad 1250 m3 

• Przepompownia Wody Koleczkowo ponad 600 m3 

• Ujęcie Wody Szemud ponad 1500 m3 

Produkcja wody w dniu roboczym: 

• Ujęcie Wody Bojano ponad 1200 m3,  

• Przepompownia Wody Bojano ponad 500 m3 

• Przepompownia Wody Koleczkowo ponad 200 m3 

• Ujęcie Wody Szemud ponad 500 m3 

 Rośliny można podlewać późnym  wieczorem lub w godzinach nocnych po godzinie 

22:00,  wtedy gdy już  spada zapotrzebowanie na wodę u naszych mieszkańców.  

Miejmy na uwadze dobro rodzin znajdujących się w oddalonych punktach od ujęć 

oraz przepompowni wody,  gdzie przy tak dużym  i gwałtownym poborze wody brakuje przez 

kilka godzin od godziny 18:00 do godziny 2:00 w nocy. 

 

Pamiętajmy, że woda z zanieczyszczonych rzek i zbiorników wodnych, służy innym 

do picia, czasami po skomplikowanym procesie oczyszczania. Czysta woda to obok czystego 

powietrza najważniejszy składnik przetrwania życia na naszej wyjątkowej planecie. 

Napominajmy innych! Zgłaszajmy wszystkie przypadki nieracjonalnego korzystania z wody, 

czy jej zanieczyszczania. Zwracajmy uwagę na wycieki wody, podejrzane kałuże w czasie 

upalnych dni. To mogą być nieszczelności sieci, które uszczuplają skromne zasoby wody 

pitnej. Nie pozwalajmy nikomu zanieczyszczać wód gruntowych. Informowanie o takich 

przypadkach, to nie donos ale działanie na rzecz ochrony wody dla nas i dla przyszłych 

pokoleń. Szanujmy wodę! 


