
KONKURS DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  

– PIJEMY GOŁDAPSKĄ KRANÓWKĘ 

Picie wody z kranu korzystnie wpływa na nasz organizm, a u najmłodszych zapobiega 
wielu chorobom, w tym otyłości – twierdzą lekarze i dietetycy. Estetyczne i wygodne w użyciu 
zdroje z pitną wodą, tzw. poidełka, to sposób, by wszystkim zapewnić wygodny dostęp do czystej, 
bezpiecznej i zdrowej wody, którą można pić bez obaw prosto z kranu.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi chce zainstalować 
w części gołdapskich placówek oświatowych poidełka, z których uczniowie i przedszkolaki będą 
mogli pić wodę prosto z sieci wodociągowej. Warunkiem jest wzięcie udziału w konkursie 
plastycznym i oczywiście zdobycie pierwszego miejsca w jednej z kategorii wiekowych. Docelowo, 
w miarę posiadanych środków finansowych, poidełka będą montowane we wszystkich 
placówkach oświatowych i innych jednostkach, które zgłoszą do nas wnioski o ich zainstalowanie. 

Uważamy, że warto pić wodę kranową: jest tania, zdrowa i w wielu miejscach w Polsce 
bardzo dobrze smakuje. Osobom, które ciągle niedowierzają – proponujemy zapoznanie się 
z materiałem dotyczącym porównania popularnych wód butelkowanych z gołdapską kranówką 
i wodą leczniczą. Woda, która płynie z naszych kranów, spełnia wszystkie wymagania jakościowe, 
zawiera niezbędne i ważne dla zdrowia pierwiastki i składniki mineralne, a co ważne – nie 
ustępuje jakością wodom mineralnym i jest zdecydowanie lepsza niż dostępne na rynku 
wody źródlane. 

Porównanie zawartości wybranych składników mineralnych w wodach mineralnych i źródlanych  
oraz gołdapskiej wody wodociągowej w mg/l 
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Hamilton Wessling 

Cena w zł za 1 l 1,60 1,00 0,90 0,70 1,30 0,40 1,30 0,80 1,10 0,00396 - - 

Ogólna 
mineralizacja 2 104 742 650 487 322 311 271 248 230 441,2 544,7 6 296,4 1 373,4 

Wapń 240 130 114 94 44 60 44 48 42 70 95,5 244,5 20,0 

Magnez 120 22 20 14 17 13 5 6 6 12 15,5 119,1 9,1 

Sód 98 11 10 7 11 5 9 2 10 5,6 7,0 1 760,0 316,7 

Potas 9 <5 3 2 1 1 2 1 <1 1,6 2,6 54,3 10,4 

Wodorowęglany 1 600 539 448 246 187 134 165 160 131 328 391,5 440,3 504,7 

Siarczany 27 <1 <1 90 44 70 14 14 <1 15 23,7 126,8 16,3 

Chlorki 10 <5 13 12 3 18 4 4 <1 9 8,9 3 190,5 315,5 

 * w oparciu o portal KONSUMENTALISTA.PL 



ZAŁOŻENIE: 
1,5 L BUTELKI WODY = 2,00 ZŁ

W tym woda z wodociągu gołdapskiego:

1,5 L = 0,00594 zł

 

Woda z kranu jest tania

Wyraźnie widać, że decydując się na picie wody butelkowanej, dużo bardziej opłaca się
kupować ją w dużych butelkach. Generalnie jednak, jeśli przekonamy się do picia wody                
z kranu, możemy rocznie zaoszczędzić, w porównaniu do dużej butelki wody źródlanej,
280 złotych, a w przypadku najmniejszej butelki wody mineralnej, aż 660 złotych!!!      

576,00 zł288,00 zł669,60 zł525,60 zł2,85 złKoszt roczny (365 dni)

48,00 zł24,00 zł55,80 zł43,80 zł0,24 złKoszt miesięczny (30 dni)

1,60 zł0,80 zł1,86 zł1,46 zł0,00792 złKoszt dzienny (2 l)

0,80 zł0,40 zł0,93 zł0,73 zł0,00396 złKoszt litra

Mineralna 5 lŹródlana 5 lMineralna 1,5 l 
(Nałęczowianka)

Źródlana 1,5 l 
(Żywiec Zdrój)

Ujęcie wody 
Gołdap

Woda

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby codzienne spożycie wody wynosiło 30 ml                     
na każdy kilogram ciała. Przyjmijmy więc, że dorosły mężczyzna waży 80 kilogramów.                     
W jego przypadku spożycie powinno wynieść ok. 2,4 litra wody. Uśrednijmy to do 2 litrów.

 



Nie ulegajmy więc reklamom, które starają się nas przekonać, że kupowanie butelek z wodą 
jest wyznacznikiem nowoczesnego stylu życia i zapewni nam zdrowie oraz urodę. Hasłem „Pijemy 
gołdapską kranówkę” zachęcamy do odpowiedzialnej konsumpcji. 

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi 
zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola działające na terenie obsługiwanym przez nasze 
przedsiębiorstwo do udziału w Konkursie na najlepszy plakat zachęcający do picia wody z kranu. 
Organizator przewidział przyznanie nagród indywidualnych dla uczniów i przedszkolaków, oraz 
nagród w postaci poidełek dla zwycięskich placówek w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Wodociągi Gołdapskie na własny koszt zakupią i zamontują urządzenia, szkoły i przedszkola płacą 
tylko za wypitą wodę. Hasło konkursu brzmi: "Pijemy gołdapską kranówkę”. 

 
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Termin nadsyłania prac mija 23 grudnia br.  

 
 
 

 


