
 

 

              Gdańsk, 20.08.2015 

 
„Szanowna Pani, Szanowny Panie, od nas masz dzbanek a wodę masz w kranie!” 

 
- akcja pod gdańskim Neptunem 

 
Gdańska woda z kranu jest smaczna, bezpieczna i wartościowa. Nie ustępuje jakością 
wodom butelkowanym, ale bije je na głowę podstawowym atutem: niską ceną!  Do picia 
gdańskiej kranówki w piątek 21 sierpnia, dokładnie w południe (godz. 12.00), pod 
fontanną Neptuna zachęcać będą: Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. 
polityki społecznej oraz Serge Bosca prezes Saur Neptun Gdańsk. A ci, którzy gdańskiej  
w piątek spróbują, otrzymają zestaw - dzbanek SNG, z cytryną i miętą – do 
samodzielnego przygotowania w domu orzeźwiającego napoju.  
 
Do rozdania jest ponad 200 pakietów. Znajdą się w nich  dzbanki SNG, świeże cytryny i mięta. 
Do tego oczywiście ulotki promocyjne przekonujące, dlaczego gdańską kranówkę pić warto. 
 
Akcji przyświeca hasło: „Szanowna Pani, Szanowny Panie, od nas masz dzbanek a wodę 
masz w kranie!” 
 
No i bez obaw, woda, którą pić mają przechodnie, pochodzić będzie nie z fontanny, a z ujęcia 
wody obok niej, które w tym tygodniu przeszło w SNG badania laboratoryjne pod kątem 
czystości wody. Przy fontannie Neptuna zostanie zamontowany przenośny hydrant ze 
specjalnymi kranami.  
 

Zapraszamy na nasz happening! 
 

 
Kilka faktów o gdańskiej wodzie z kranu: 
 

 W 2010 roku niezależna ocena jakości wody wykazała, że woda w Gdańsku ma 
najlepsze walory smakowe i zapachowe spośród 10 miast w Polsce!  

 Gdańszczanie coraz lepiej oceniają gdańską wodę z kranu. W ostatnich badaniach 
satysfakcji klienta przeprowadzonych przez SNG w 2013 roku aż 88% gdańszczan 
oceniało jakość wody bardzo dobrze lub dobrze, w roku 2011  było to 79%, w 2009 – 
73%, a podczas pierwszych badań w roku 2003 - 62%. 

 Jakość wody gwarantują certyfikaty HACCP i ISO 22000 

 Litr gdańskiej wody z kranu to wydatek 1 grosz! Litr wody mineralnej to co najmniej 2 
zł 

 W badaniach gdańskiej kranówki, porównywanej do jednej z wiodących na rynku wód 
butelkowanych okazało się, że woda z kranu jest bardziej wartościowa w minerały. Ma 
więcej: wapnia (mg/l) 78,5/66,13, magnezu (mg/l) 10/9,72 i sodu (mg/l) 55,2/2,33   

 Na ujęciu wody w Straszynie, na pierwszej linii kontroli jakości czuwają małże i pstrągi, 
które zaalarmują nas o każdym zanieczyszczeniu wody. Taki system biomonitoringu 
jest niezawodny! 

 

 
 
 



 

 

Kontakt dla mediów:  
Magdalena Rusakiewicz, 668 848 233 Magdalena.Rusakiewicz@sng.com.pl 
 

o Saur Neptun Gdańsk: Jest nowoczesną firmą wodociągową dostarczającą wodę mieszkańcom 
Gdańska i Sopotu od 22 lat. Powstała w 1992 roku jako spółka, której udziałowcami są 
francuska Grupa Saur i Miasto Gdańsk. Jest jedną z największych spółek wodociągowych 
Polski północnej. Obsługuje prawie 500.000 mieszkańców Gdańska i Sopotu. Oferuje usługi 
eksploatacyjne dla gmin i przedsiębiorstw przemysłowych, usługi inżynierskie, laboratoryjne i 
wykonawcze. Zatrudnia 550 osób. Dalsze szczegóły na naszej stronie internetowej: 
www.sng.com.pl 
 

o O Saur: Jako wieloletni lider usług na rzecz środowiska, Grupa SAUR służy władzom lokalnych 
i przedsiębiorstwom przemysłowym w skutecznej realizacji projektów rozwojowych związanych 
z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków, usług środowiskowych (Coved), inżynierii 
(Stereau), usług w zakresie infrastruktury (Cise TP), rekreacji (Flower Camping), zarządzaniem 
polami kempingowymi (SG2A L'Hacienda) i usługami krematoryjnymi (Atrium). Jako Grupa 
międzynarodowa Saur realizuje kontrakty w Armenii, Polsce, Arabii Saudyjskiej, Szkocji i 
Hiszpanii. Od 1933 roku usługi Saur były realizowane za pośrednictwem sieci 
zdecentralizowanych jednostek, znajdujących się jak najbliżej samorządów. Kluczowe liczby 
2012: 1,7 mld € przychody netto, 13000 pracowników, 10.000 kontraktów z władzami lokalnymi. 
Więcej informacji na stronie internetowej: www.saur.com 
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