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Wodociągi dbają o to, by każdego dnia 
tyska woda trafiała do Twojego domu. 
Nie produkujemy wody, ale zajmujemy 
się jej dostarczaniem. Dbamy również 
o to, aby rury, którymi przepływa woda, 
były w jak najlepszym stanie. Wszystko 
po to, żeby woda, którą pijesz prosto 
z kranu była czysta, zdrowa i smaczna. 
„Wodociągi Tyskie” są bardzo dużym 
przedsiębiorstwem. Nasza woda płynie 
z kranów w aż sześciu miastach (Tychy, 
Bieruń, Brzeszcze, Lędziny, Łaziska Gór-
ne, Orzesze) i trzech gminach (Wyry, 
Kobiór, Bojszowy).

CODZIENNIE DOSTARCZAMY WODĘ 
DO PONAD 250 000 MIESZKAŃCÓW. 
JESTEŚMY NOWOCZESNYM PRZED-
SIĘBIORSTWEM WODOCIĄGOWO
-KANALIZACYJNYM, KTÓRE ZAJMUJE 
SIĘ EKSPLOATACJĄ, KONSERWACJĄ 
ORAZ ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ JUŻ 
SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Czym 
zajmują się 
Wodociągi 

Tyskie



Dobre praktyki
CZYLI JAK NASTOLATEK POWINIEN 
DBAĆ O ŚRODOWISKO I OSZCZĘDZAĆ 
WODĘ?

Jak to robi? M.in. pije wodę, myje zęby, robi pranie, bierze prysznic, 
albo myje owoce. Wykonując zwyczajne czynności zużywamy ogrom-
ne ilości wody. Jakie zachowania wprowadzić do swojego życia, żeby 
oszczędzać wodę?

• owoce i warzywa myj w misce z wodą. Dzięki temu, taką wodę bę-
dziesz mógł później wykorzystać do podlania kwiatów lub innych 
roślin w ogrodzie

• poproś rodziców, aby naprawili cieknące krany i spłuczki

• zakręcaj wodę z kranu podczas mycia zębów. Dzięki temu za każ-
dym razem możesz zaoszczędzić ok. 20 litrów kranówki

• naczynia myj w zmywarce, a nie pod bieżącą wodą. Włączaj ją na-
tomiast tylko wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona

• bierz szybki prysznic zamiast długiej 
kąpieli. Dzięki temu każdorazo-
wo możesz zaoszczędzić aż 
100 litrów wody. To tyle, ile 
mieści się w 67 półtorali-
trowych butelkach

• poproś rodziców, aby za-
montowali specjalne 
perlatory wody, które 
napowietrzają wodę 
i ograniczają jej wy-
pływ.

Każdego dnia przeciętny mieszkaniec Polski zużywa

ok. 144 litry wody.



Obieg wody 
w przyrodzie

KONDENSACJA

parowanie
skraplanie
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Sytuacja 
hydrologiczna 
w Polsce

Polska jest krajem, który ma stosunkowo mało wody. 
W Europie mniej wody niż Polska mają tylko takiej kraje 
jak Cypr oraz Malta. To ile wody do wykorzystania znaj-
duje się w dyspozycji danego kraju określane jest przez 
wielkość odnawialnych zasobów wody słodkiej na jed-
nego mieszkańca.

Porównanie ilości wody w Polsce na tle Unii 
Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i świata

Polska 1400m³
Unia Europejska 3000m³
Stany Zjednoczone 8800m³
Świat 6000m³

Mimo, że pozornie wydaje się, że wody mamy dużo i nie 
zabraknie jej w najbliższych latach, wszyscy powinni-
śmy dołożyć wszelkich starań do jej oszczędzania, by 
przyszłe pokolenia nie borykały się z suszą i problema-
mi z dostawą wody do kranów. Wciąż obniżający się po-
ziom wód gruntowych oraz zmiany klimatu, sprawiają 
że w naszym kraju następuje znaczna zmiana krajo-
brazu. Bez racjonalnego oszczędzania wody oraz od-
powiedniego nawadniania gruntów, Polska będzie się 
powoli zmieniać w step.

Co takie dane oznaczają? 



Oblicz ile wody potrzeba, 
aby wyprodukować dany towar?
1 kg cukru = 80 l
1 kg papieru = 250 l
1 kg chleba = 462 l
1 kg wełny = 150 l
1 kg ziemniaków = 290 l
1 para spodni = 8000 l

Ile litrów wody zużyje się do 
wyprodukowania:

Wodno-
matematyczne 
zagadki

3 kg ziemniaków + 0,3 kg papieru + 2,5 kg chleba =

3 par spodni + 7 kg cukru +1,7 kg wełny =

0,5 kg papieru + 0,8 kg ziemniaków + 2,2 kg wełny + 3,1 kg chleba =

1 kg cukru + 2 kg chleba + 0,5 kg ziemniaków + 1 pary spodni = ?
?

?
?




