Czym zajmują się
Wodociągi Tyskie?
Wodociągi dbają o to, by każdego dnia tyska woda trafiała
do Twojego domu. Nie produkujemy wody, ale zajmujemy się jej
codziennym dostarczaniem. Dbamy również o to, aby rury,
którymi płynie woda, były w jak najlepszym stanie. Wszystko po to,
żeby woda, którą pijesz prosto z kranu, była czysta, smaczna i zdrowa.

Jak kropelka
wody traﬁa
do Twojego kranu?
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01. Wodę czerpiemy m.in. z jezior, rzek oraz studni głębinowych
02. Żeby woda nadawała się do picia musi przejść przez proces oczyszczania poprzez jej
filtrowanie i dezynfekcję, tak aby mieć pewność, że nie ma w niej żadnych groźnych
mikroorganizmów
03. Oczyszczona woda przy pomocy specjalnych pomp tłoczona jest następnie do sieci wodociągowej
04. Woda pokonuje bardzo długą drogę przez rozbudowaną sieć rur, które znajdują się pod ziemią
na terenie całego miasta
05. Na końcu tej drogi znajduje się kran, który jest ostatnią stacją podróżującej kropelki.

Dzięki wodociągom, które
dostarczają do Twojego domu
czystą i zdrową wodę możesz:
UMYĆ NACZYNIA

UMYĆ RĘCE

BRAĆ PRYSZNIC
LUB KĄPAĆ SIĘ W WANNIE

MYĆ ZĘBY

POSPRZĄTAĆ DOM

PODLAĆ ROŚLINY

Jak na co dzień
oszczędzać wodę?
BIERZ SZYBKI PRYSZNIC
ZAMIAST DŁUGIEJ KĄPIELI
ZAKRĘCAJ WODĘ
PRZY MYCIU ZĘBÓW

PODCZAS MYCIA RĄK
NIE ODKRĘCAJ WODY
NA PEŁNY REGULATOR
RÓB PRANIE, GDY PRALKA JEST PEŁNA

POPROŚ RODZICÓW, ABY NAPRAWILI
CIEKNĄCE KRANY I SPŁUCZKI

Wodna krzyżówka
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1 – Produkuje tlen. Może być iglaste albo liściaste.
2 – Mała cząstka wody. Czasem kapie z kranu.
3 – Woda w stanie stałym. Można go znaleźć w zamrażalce.
4 – Tworzywo sztuczne, z którego produkowane są butelki na wodę.
5 – Chroni przed deszczem, gdy trzyma się go w ręce.
6 – Płynie w nich woda. Łączą wodociągi z Twoim kranem.
7 – Rodzaj wody, która jest w jeziorach, stawach i rzekach.
8 – Ma wygląd jak słuchawka, ale leci z niego woda.
9 – Podstawowa miara ilości wody.
10 – Plastikowy lub szklany pojemnik, w którym możesz zabrać wodę do szkoły.
11 – Wisła, Odra albo Warta. Można łowić w niej ryby.
12 – Nauka o dbaniu o środowisko i przyrodę.
13 – Woda w stanie gazowym. Widać ją, gdy gotuje się woda w czajniku.
14 – Tworzy się tam, gdzie woda spada z wysoka.
15 – Największe zbiorniki słonej wody na świecie.
16 – Może padać z nich zarówno deszcz, śnieg jak i grad.
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PIJ WODĘ
PROSTO
Z KRANU!

