Manifest Wielkich Jezior
Mazurskich
Chcemy żyć i dać życie innym

My, Wielkie Jeziora Mazurskie odpowiadamy za 25% zasobów
wód powierzchniowych Polski.

Nie chcemy wyglądać jak Zatoka Gdańska, a czasami całe
Morze Bałtyckie pokryte zakwitami sinicowymi.
Nie chcemy, ale każdego dnia pogarsza się nasz dobrostan.

Paradoksalnie, jednym z głównych źródeł zanieczyszczających wody
jezior są centralne oczyszczalnie zasilane ściekami przez
intensywnie rozbudowywane i powiększane systemy kanalizacyjne.
Coś co zostało zbudowane dla naszego dobra jest naszym
największym zagrożeniem.
Każde 1000 m3 ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do nas
zgodnie z polskimi normami (15 mg N/l i 2 mg P/l) wzbogaca nas w
2 kg fosforu i 15 kg azotu.

2 kg fosforu odprowadzone do jeziora powoduje przyrost naszej
biomasy o 1 tonę.
Ale istnieje szansa na lepsze jutro i każdy z Was może nam pomóc,
będąc częścią unikalnej technologii, na którą czekają wszystkie
kraje leżące nad Bałtykiem.

Każdy mieszkaniec, każdy hotel, każda gmina, każda restauracja,
każda szkoła, każdy kto tworzy ścieki odprowadzane do
oczyszczalni ścieków, a potem do nas Wielkich Jezior Mazurskich,
może być częścią procesu naprawiania naszego stanu w ramach
Zintegrowanego Systemu Oczyszczania Ścieków.

To co nas uzdrawia to bakterie, które z zanieczyszczeń tworzą wodę,
dają życie i wspomagają proces naszego samooczyszczania się.

Każdy z Was może dostarczyć nam te bakterie, które zamienią
ścieki w wodę.

Nasz program Wielkie Jeziora Mazurskie + składa się
z Waszego działania w:
1. mieszkaniu
2. działce na Mazurach
3. hotelu
4. jachcie
5. oczyszczalni ścieków
6. oczku wodnym

Aby ten apel, tak jak wiele innych, nie skończył się tylko na pobożnych
życzeniach proponujemy wymierną nagrodę za każde Wasze działanie
aby nas uratować.

Dajemy Wam:


większe oszczędności na rachunku za wodę,



większe oszczędności na rachunku za energię elektryczną,



dotlenione jeziora,



więcej ryb,



więcej gości w hotelu,



większy budżet gminy,



czyste powietrze.

Pokażemy Wam jak przełożyć pracę dla samego
siebie na korzyść dla całego społeczeństwa.

Zakwit sinic na morzu Bałtyckim, 28.07.2019

Statystycznie na Europejczyka przypada 4600m3 wody/rok, a na
mieszkańca Polski 1600m3 wody/ rok.
25% wód powierzchniowych naszego kraju jest w Waszych rękach.
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