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Problem 
niedoboru wody 
Pitnej może 
się Pojawić 
w Polsce 
w ciągu 
kilkunastu 
lat. ruszyła 
największa 
ogólnoPolska 
akcja 
sPrzątania 
naszych rzek.

Bez czystej wody ani rusz
Polska ma zasoby słodkiej 

wody zbliżone do Egiptu i – 
choć trudno w  to uwierzyć 
–  perspektywa niedoborów 
wody pitnej jest w  dłuższej 
perspektywie całkiem real-
na. Nie można określić, czy 
stanie się to za rok, czy za 10 
lat, ale przyspieszające zmia-
ny klimatu pokazują nam już 
dziś, że powinniśmy zrobić 
wszystko, żeby ten scenariusz 
się nie ziścił.

Jak wynika z danych 
opracowanych przez 
FundacJę aeris 
Futuro i rankomat.pl, 
statystyczny polak 
bezpośrednio zużywa 
ok. 92 l wody dziennie, 
ale po uwzględnieniu 
wody potrzebneJ do 
wyprodukowania 
żywności i towarów, 
które kupuJemy, ślad 
wodny każdego z nas 
sięga prawie 3,9 tys. l. 

To pokazuje, że oszczędza-
nie wody jest koniecznością, 
bez której problem jej niedo-
boru może się pojawić już za 
kilkanaście lat.

– Choć wydaje się, że prob-
lem dostępu do wody pitnej 
nie dotyczy Polaków, sytua-
cja Polski wcale nie jest we-
soła. Jesteśmy dumni z na-
szych rzek, mokradeł i jezior, 
jednak polskie zasoby natu-
ralne są skromne. Mamy 
najmniej wody spośród 
wszystkich krajów europej-
skich i amerykańskich, a tak-
że w porównaniu z wieloma 
krajami środkowej Afryki 
czy południowej i  środko-
wej Azji –  mówi cytowany 
w  komunikacie prasowym 
Daniel Parol, pomysłodawca 
i organizator Operacji Czy-
sta Rzeka.

Operacja Czysta Rzeka to 
największa zorganizowana 
akcja społecznego sprzą-
tania rzek w  Polsce. W  tym 
roku odbędzie się już po raz 
trzeci. Pierwsza edycja miała 
miejsce w  2019 roku, kiedy 
ponad 2 tys. wolontariuszy 
z  całego kraju zebrało pra-
wie 55 ton śmieci. W zeszłym 
roku – ze względu na sytua-
cję epidemiczną – odbyła się 
tylko częściowo. Tegoroczna 
edycja wystartowała 22 mar-
ca, czyli w ustanowiony przez 
ONZ Światowy Dzień Wody.

– zanieczyszczanie wód 
powierzchniowych 
Jest niczemu 
niesłużącą, samolubną 
bezmyślnością. rzeki 
są nie tylko elementem 
kraJobrazu, ale 
i mieJscem występowania 
bezcenneJ Fauny i Flory. 
to nasze wspólne 
dobro, o które trzeba 
dbać – podkreśla oleg 
stasiewicz.

Rejestracja lokalnych szta-
bów, które chcą wziąć udział 
w  ogólnopolskim sprzątaniu 
rzek, potrwa do 6 kwietnia. 
Wolontariusze natomiast 
mogą się zgłaszać do 10 
kwietnia, dopisując się do już 
zarejestrowanych sztabów 
(na stronie internetowej akcji 
www.operacjarzeka.pl). Akcja 
sprzątania rzek w całej Polsce 
zakończy się 29 sierpnia. Bę-
dzie powiązana z  szeregiem 
akcji edukacyjnych skierowa-
nych do dorosłych i dzieci, któ-
rych celem jest kształtowanie 
proekologicznych postaw. Jak 
co roku wsparły ją również sa-
morządy, NGO-sy, firmy oraz 
media, a także przedstawicie-
le życia publicznego, w  tym 
m.in. Urszula Dudziak, Kayah, 
Marek Kamiński czy Justyna 
Steczkowska. W tym roku do 
grona sponsorów i partnerów 
strategicznych Operacji Czysta 
Rzeka dołączył też Aquaphor, 
którego działalność biznesowa 
jest ściśle związana z tematy-
ką oszczędzania i  uzdatnia-
nia wody.

– To akcja, w której wzięli-
śmy udział po raz pierwszy, 
ale na pewno zostaniemy z nią 
na dłużej. Cel jest bowiem 
szczytny i  bardzo potrzebny 
naszym rodzimym akwenom. 
Profesjonalnie zajmujemy się 
uzdatnianiem wody, więc naj-
lepiej wiemy, jak ważna jest 
czysta woda dla kraju i świa-
ta. Wybieramy się więc całą 
załogą na aktywne sprząta-
nie, żeby mocniej zaznaczyć 
swój udział w akcji – wskazuje 
Oleg Stasiewicz.

Tymczasem w Polsce –  jak 
pokazują między innymi 
dane GUS –  największy 
udział w zużyciu wody pitnej 
(ponad 70 proc.) ma właśnie 
przemysł, mocno wyprzedza-
jąc pod tym względem sektor 
komunalny i rolnictwo.

 opr. bar, mat. newseria.pl
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Bóg zbawia i uwalnia człowieka
O TRUDNYM CZASIE 
PRZEŻYWANIA ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH 
ROZMAWIAMY 
Z KSIĘDZEM 
ANDRZEJEM MIDURĄ - 
PROBOSZCZEM PARAFII 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
W NIDZICY.

— Święta Wielkanocne to 
wyjątkowy czas, długo wy-
czekiwany przez nas wszyst-
kich. W szale przygotowań 
świątecznych łatwo zapo-
mnieć, co jest ich istotą i co 
tak naprawdę świętujemy.
— No właśnie, świętujemy 

przede wszystkim miłość 
Pana Boga, która nas zbawia, 
jest oczyszczająca, uwalniają-
ca i uzdrawiająca z naszych lę-
ków i tego wszystkiego co nas 
zniewala i okrada ze szczęścia, 
z  radości. Te święta przypo-
minają nam też, że tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swe-
go jednorodzonego dał, aby 
każdy kto w niego wierzy nie 
zginął, ale miał życie wieczne.

— Tegoroczne święta, ze 
względu na ograniczenia 
epidemiczne, będą nie-

jako różniły się od świąt, 
które przeżywaliśmy jeszcze 
kilka lat temu. Jak dobrze je 
przeżyć?
— Na pewno trudniej jest 

przeżyć je dobrze, bo rzeczy-
wiście te ograniczenia są bo-
lesne dla nas wszystkich. Dla 
pracodawców i dla pracowni-
ków, dla kościoła i dla księży 
i dla wszystkich ludzi. Można 
je przeżyć pomimo pande-
mii bardzo głęboko i w takiej 
wielkiej bliskości z Panem Bo-
giem, kiedy się otworzy na jego 
miłość. Przez ograniczenia 
osób w kościele wiadomo nie 
wszystkie osoby się w tym koś-
ciele znajdą, ale dzisiaj mamy 
media, mamy radio, Internet, 
zatem tych możliwości udzia-
łu w Triduum Paschalnym jest 
bardzo wiele, wystarczy tylko 
chcieć tak naprawdę. 

TE ŚWIĘTA I PANDEMIA 
UJAWNIŁY TEŻ TAKĄ 
PRZESTRZEŃ PRAWDY, 
KTÓRA JEST W LUDZIACH. 
LUDZIE GŁĘBOKIEJ WIARY 
JESZCZE BARDZIEJ TĘ 
WIARĘ UMOCNILI, A LUDZIE 
SŁABEJ WIARY PO PROSTU 
ZLEKCEWAŻYLI I ODPUŚCILI 

SOBIE DEFINITYWNIE. DZIĘKI 
TEMU NASTĄPIŁO TAKIE 
OCZYSZCZENIE KOŚCIOŁA ZE 
ZŁUDZEŃ.

— Czy do świąt Wielkanoc-
nych powinniśmy przygoto-

wać się w jakiś szczególny 
sposób?
— Przede wszystkim du-

chowo. Spowiedź święta, 
słowo Boże, komunia świę-
ta, ale też przede wszystkim 
otworzenie się na drugiego 
człowieka, który potrzebu-
je czasami nie cudów, ale 

obecności, dobrego słowa, 
prostego gestu. Pozornie wia-
domo, jesteśmy teraz w  do-
mach z  powodu pandemii, 
ale tak naprawdę można być 
w domu i być daleko od siebie 
wzajemnie. Chodzi o to, żeby 
te święta nas przybliżyły nie 
tylko do Boga, ale właśnie 

do drugiego człowieka. Ja to 
widzę też, jak moi uczniowie 
w szkole tęsknią za taką re-
lacją z drugim człowiekiem, 
to jest bardzo dobry znak. 
Gorzej jak człowiek już za 
niczym nie tęskni. Człowiek 
wiary, szczególnie w  Tridu-
um Paschalnym, powinien 
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Zdrowych, radosnych, 
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Radosnych 

Wójt 

Piotr Rakoczy

 REKLAMA 

Bardzo serdecznie 
pozdrawiam 
redakcję 
i wszystkich 
czytelników 
,,Gazety Nidzickiej” 
i wszystkim życzę 
błogosławionych, 
to znaczy 
szczęśliwych Świąt 
Zmartwychwstania 
Pańskiego. 
Wszystkiego 
dobrego!
ks. Andrzej Midura

ks. Andrzej Midura
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n
a jednego Polaka 
przypada statystycz-
nie około 1,8 tys. 
m³ wody rocznie, 
podczas gdy śred-

nia w Europie sięga 5 tys. m³. 
Polska jest jednym z państw 
najuboższych w wodę i prob-
lem jej niedoboru może się 
pojawić w  ciągu kilkunastu 
lat. Dlatego konieczne staje 
się oszczędzanie wody i dba-
nie o jej zasoby. W przypada-
jącym 22 marca Światowym 
Dniu Wody ruszyła naj-
większa ogólnopolska akcja 
społecznego sprzątania rzek 
w Polsce. Do końca sierpnia 
kilka tysięcy wolontariuszy 
z całego kraju będzie sprzątać 
rzeki, ich dopływy i okolice ze 
śmieci i zanieczyszczeń, a do 
akcji masowo włączyły się też 
samorządy i biznes.

Jak wynika z raportu „Woda 
w rolnictwie”, opracowanego 
przez Koalicję Żywa Ziemia 
we współpracy z Fundacją im. 
Heinricha Bölla i WWF Pol-
ska, na jednego mieszkańca 
Polski przypada rocznie oko-
ło 1,8 tys. m³ wody (średnia 
w  Europie jest prawie trzy-
krotnie wyższa i wynosi ok. 5 
tys. m³), ale w okresach suszy 
jej ilość spada nawet do 1,1 
tys. m³. Przez ograniczone 
zasoby wody pitnej Polska jest 
jednym z państw najbardziej 
zagrożonych kryzysem wod-
nym, który postępuje wraz ze 
zmianami klimatycznymi.

musimy dbać o nasze zasoby wody
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Wielkanoc to czas nadziei i odnawiania wiary. 
Wielkanoc to czas radości. 

Niech nadchodzące dni przyniosą nam także wiele spokoju. 
Niech każdy z nas przy Wielkanocnym stole 

znajdzie ciepło, dobroć i bliskość 
— usiądźmy do niego wszyscy 

zdrowi i szczęśliwi, że jesteśmy razem! 

Spokojnych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

życzą 

 Jacek Zdrojewski
Harmony H2O

Jarosław Tokarczyk
Grupa WM


