
1m3 wody = 667 butelek 
o pojemności 1,5l

Cena 1m3 wody w PWiK 
wynosi 3,81zł, więc butelka 
1,5l kosztuje 0,006zł

Średnia cena 1,5l markowej 
butelkowej wody to 1,50zł

Zatem cena tej palety 667 
butelek po 1,50zł kosztuje 
1000,50zł

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o.

w Wyszkowie

ul. Komunalna 1
07-200 Wyszków

tel. 297423827
fax 29742517

www.pwikwyszkow.pl

Czy wiesz, że...?

WODA KRANOWA



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Wyszkowie każdego dnia dostarcza 

mieszkańcom gminy Wyszków ponad 4,5 mln 
litrów wody. Woda pobierana jest z 5 studni 

głębinowych, z głębokości od 60 m do 140 m. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Wyszkowie systematycznie wymienia awaryjne 

i wyeksploatowane odcinki sieci, buduje nowe 
odcinki i planuje kolejne inwestycje mające na celu 
dostarczenie jak najlepszej jakości wody wszystkim 

mieszkańcom gminy.

Jakość wody jest kontrolowana na każdym etapie: od 
wydobycia – woda surowa, przez wodę uzdatnioną, aż do 
wody w kranie u konsumenta. 
Woda badana jest pod kątem mikrobiologicznym  oraz 
fizykochemicznym, a  jej przydatność do spożycia 
jest oceniana i nadzorowana zgodnie z  wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Wyszkowie jako jedne z nielicznych w Polsce posiada:

• maszynę do paczkowania wody, dzięki której woda 
dostarczana w czasie awarii jest zawsze świeża, czysta 
i zdrowa;

• własne laboratorium badające wodę, przygotowujące się 
do akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji, dzięki 
czemu będziemy mogli rozszerzyć zakres świadczonych 
usług badania wody i ścieków.

WYSZKOWSKA 
KRANÓWKA 

SMACZNA I ZDROWA wodę można pić prosto z kranu – woda, która pły-
nie w naszych kranach jest wolna od bakterii, a do-
wodem na to są regularnie wykonywane badania

twarda woda jest korzystna dla organizmu – 
twarda woda zawiera minerały korzystne dla 
naszego zdrowia, takie jak wapń, magnez, 
sód, potas

gotowanie zmiękcza wodę – gotowanie 
wody powoduje wytrącanie cennych mi-
nerałów w postaci osadu, co zmiękcza 
wodę

picie wody pomaga zachować or-
ganizm w dobrej kondycji – or-
ganizm ludzki składa się w 90% 
z wody, zatem by utrzymać 
prawidłowe funkcjonowanie 
zaleca się pić ok. 2 l wody 
dziennie

FAKTY

MITY
twarda woda może powodować 

powstawanie kamieni w organi-
zmie – kamienie w organizmie powsta-

ją w wyniku nieprawidłowych przemian 
metabolicznych, są to złogi szczawianów, 

moczanów, fosforanów itp. 

w wodzie z kranu znajdują się groźne 
bakterie – jakość wody z kranu jest nieustan-

nie monitorowana, a woda w kranie jest wolna 
od mikroorganizmów

przed piciem wody z kranu trzeba ją przegoto-
wać – woda po przegotowaniu ma znacznie mniej 

wartości odżywczych, ponieważ cenne minerały wy-
trącają się w postaci osadu

woda kranowa jest niezdrowa – woda z kranu zawiera 
minerały, w tym biopierwiastki jak wapń i magnez, i jest 

wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych

Uzdatnianie 
wydobytej wody 
odbywa się 
w nowoczesnej 
stacji 
uzdatniania 
poprzez 
napowietrzanie 
oraz filtrację 
na złożach 
filtracyjnych.

Woda bez dodatku chloru!


