Scenariusz dla “Studio Weekend”

Odcinek 1: woda
Scenariusz
Które z mediów kosztuje najwięcej w typowym gospodarstwie domowym? Woda, prąd, gaz czy ogrzewanie?
Trudno to stwierdzić na podstawie rachunków. Część zaliczek za media jest ukryta w czynszu za mieszkanie. To
powoduje, że najlepiej widzimy te rachunki, które musimy płacić oddzielnie, np. za prąd. Ale to nie prąd jest
największym kosztem. W typowym mieszkaniu najwięcej kosztuje woda.
Przyjrzyjmy się średnim kosztom miesięcznym 4-osobowej rodziny mieszkającej w Warszawie wykorzystującej płytę
indukcyjną i piekarnik elektryczny:
[TU MOŻNA DAĆ LICZBY NA EKRANIE. SĄ TO ŚREDNIE KOSZTY MIESIĘCZNE NA PODSTAWIE DANYCH Z 12 MIESIĘCY, A
WIĘC UWZGLĘDNIAJĄCE SEZONOWOŚĆ NIEKTÓRYCH OPŁAT, NP. ZA OGRZEWANIE]


Prąd = 138,71 zł / m-c



Woda = 188,01 zł / m-c



Ogrzewanie = 78,81 zł / m-c



SUMA: 405,53 zł / m-c

Typowa 4-osobowa rodzina wydaje na wodę od 1800 zł do 3200 zł rocznie. Tak duża rozpiętość kosztów zależy
przede wszystkim od sposobu wykorzystania wody: częstotliwości kąpieli w wannie, ilości pryszniców, tego czy
naczynia zmywamy ręcznie, czy posługujemy się zmywarką oraz nawet tego, w jaki sposób spuszczamy wodę
ubikacji. Dobrą wiadomością jest, że wodę możemy oszczędzać bez istotnej zmiany nawyków. Najczęściej
wystarczy sama świadomość kosztów.
[TU POKAZAĆ DUŻĄ DWUOSOBOWĄ WANNĘ + NAPISAĆ KOSZTY]
Przykładowo: jednorazowe napełnienie dużej wanny dwuosobowej, to 290 litrów wody i koszt 6,28 zł. Jeśli kąpiesz
się 3 razy tygodniowo, to rocznie zapłacisz za tą przyjemność 979,68 zł.
[TU POKAZAĆ PRYSZNIC + NAPISAĆ KOSZTY]
Koszt wody można zredukować zastępując kąpiel prysznicem. Obfity i gorący 10-minutowy prysznic konsumuje
127 litrów wody i kosztuje 2,58 zł. Zmniejszając nieznacznie temperaturę wody, redukując strumień i skracając
prysznic o parę minut, ogranicza się zużycie do około 42 litrów, co redukuje cenę do zaledwie 0,75 zł.
Jeśli prysznic bierzemy codziennie, to jego roczny koszt może wynieść zaledwie 272,20 zł.
Jeśli domowników jest więcej, to skala oszczędności proporcjonalnie rośnie.
[TU POKAZAĆ WC – NAJLEPIEJ Z DWOMA PRZYCISKAMI NA GEBERICIE. PRZY WIĘKSZYM NAPISAĆ KOSZT 8 GROSZY,
A PRZY MNIEJSZYM 4 GROSZE]
A ile razy dziennie spuszczamy wodę w ubikacji? Spuszczenie pełnego zbiornika, to jednorazowy koszt około 8
groszy. Skorzystanie z przycisku oszczędnego spłukiwania – redukuje tą kwotę o połowę. Warto sobie uświadomić,
że w mieszkaniu zamieszkiwanym przez 4 osoby, corocznie spuszczamy w ubikacji ok. 300-450 zł.
Źródło: http://jakoszczedzacpieniadze.pl
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