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Z kranu woda zdrowia doda?
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Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej przyłączają się do akcji promującej picie wody z kranu.
Popularna "kranówka" ma wiele zalet, nie tylko ekonomicznych, ale także zdrowotnych.
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Woda z kranu zawiera wapń, magnez, sód i potas - bardzo potrzebne człowiekowi minerały, a ponadto jest wolna od
bakterii chorobotwórczych. Ponadto, jest bardzo szczegółowo badana. - Jakość wody dostarczanej mieszkańcom
Ziemi Cieszyńskiej jest regularnie badana w nowoczesnym laboratorium Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej.
Laboranci wykonują miesięcznie ok. 700 analiz próbek wody - mówi Beata Halama, prezes zarządu Wodociągów
Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu.
Co więcej, picie "kranówki" jest korzystne także dla naszego... portfela. Jak się okazuje, produkcja wody butelkowanej
jest 10 tysięcy razy droższa, a to ze względu na wysokie koszty pakowania jej i transportu (często z drugiej półkuli). Z
tego względu użycie wody z kranu zmniejsza wydatki na organizację np. dużych imprez kulturalnych. - Podczas
Święta Trzech Braci w Cieszynie rozdawaliśmy naszą wodę prosto z kranu. Będziemy tę akcję kontynuować
w innych miastach i miejscowościach powiatu cieszyńskiego przez całe lato - dodaje Beata Halama.
W dyskusjach nad piciem wody z kranu często pojawia się wątek dotyczący nie tyle samej jej zdatności do spożycia,
co stanu rurociągów na osiedlach mieszkaniowych. Czy mogą one negatywnie wpływać na jakość "kranówki"? - Duże
osiedla mieszkaniowe poprzez bieżący rozbiór wody zapewniają jej dobrą jakość i świeżość. Chwilowe
pogorszenie jakości wody może wystąpić po działaniach związanych z usunięciem awarii na sieci

wodociągowej, podejmujemy jednak wtedy czynności polegające na jej intensywnym płukaniu do czasu
przywrócenia odpowiedniej jakości. Zawsze po usunięciu awarii jesteśmy zobligowani do wykonania
badania wody i przedstawieniu wyników do sanepidu w Cieszynie. Niestety nie odpowiadamy za
wewnętrzne instalacje wodociągowe w budynkach, które mogą być źródłem pogorszenia jakości wody informuje nas Zarząd Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej.
Czy zatem warto pomyśleć nad zakupem odpowiedniego filtra do oczyszczania wody? - Naszym zdaniem nie ma
konieczności stosowania dodatkowych filtrów wody, ale oczywiście jest to indywidualna decyzja odbiorcy.
Warto również pamiętać, że nieodpowiedni filtr lub jego nieodpowiednia eksploatacja może być również
źródłem pogorszenia jakości wody szczególnie pod względem bakteriologicznym - dodają przedstawiciele
zarządu.
Warto także pamiętać o dobrej praktyce, która szczególnie przydatna może być w okresie urlopowym. Jeśli
mieszkamy w domu wolnostojącym, warto po powrocie odlaną wodę z kranu użyć do podlania kwiatów i innych
roślin domowych. Podobnie możemy postąpić, gdy jedziemy na wakacje do domku letniskowego. - Jeśli jednak
wracamy do mieszkania w bloku, nie ma potrzeby spuszczania większej ilości wody, o ile jej zapach czy
wygląd nie budzą naszych wątpliwości - informuje nas zarząd Wodociągów.
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