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INTERPELACJA 

W SPRAWIE POWSTANIA W CIECHANOWIE 

DYSTRYBUTORÓW  „ CIECHANOWSKIEJ  KRANÓWKI ” 

 

Szanowny Panie Prezydencie, Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado 

Zwracam się z pomysłem na zamontowanie w Ciechanowie tzw. miejskich 

dystrybutorów „ciechanowskiej kranówki”. Miejskie dystrybutory wody znajdują się w wielu 

zagranicznych miastach,   w Polsce również  są coraz bardziej popularne. 

Ogólnodostępne źródła wody pitnej  wpisują się  w trend ekologiczny dzięki umożliwieniu 

napełnienia własnej wielorazowej butelki czy bidonu.  

Cyt.„ Ciechanów posiada jeden z najlepszych systemów dezynfekcji wody w Polsce, 

przy użyciu promieni UV. Nie ma konieczności dodawania środków chemicznych w celu jej 

uzdatniania. Woda w mieście wydobywana jest  ze studni głębinowych i jest uzdatniana 

tylko w naturalny sposób w celu wytrącenia żelaza i manganu w filtrach żwirowych. Nie 

zawiera bakterii chorobotwórczych, więc nie trzeba jej gotować, można pić ją prosto z 

kranu. Ciechanowska Kranówka posiada minerały, w tym biopierwiastki, takie jak wapń i 

magnez. Rezygnacja z wody butelkowanej pomaga chronić środowisko i ograniczać 

odpady. Woda z kranu jest tańsza niż butelkowana. Litr wody butelkowanej w sklepie to 

koszt około 1 zł 50 gr, natomiast 1 m3 wody (czyli ok 1000 litrów) dostarczonej siecią 

wodociągową kosztuje 3,2 zł.” 

W szczególności korzystne byłoby umiejscowienie dystrybutorów w okolicach 

placów zabaw, parków, ścieżek rowerowych, skwerów, w miejscach uczęszczanych 

rekreacyjnie przez mieszkańców i gości odwiedzających nasze miasto. Nieograniczony 

dostęp do wody pitnej na placach zabaw ugasi pragnienie  i nawodni organizm nie tylko 

dzieci, ale i osób dorosłych.  Bezpłatna woda, dostępna cały rok, posiada aspekt 

ekonomiczny, jest też atrakcyjną opcją dla osób uprawiających sporty. Picie wody przełoży 

się na wymierne korzyści zdrowotne dla naszych mieszkańców. Woda z  miejskiego 



dystrybutora w przestrzeni publicznej zachęci dzieci i dorosłych do jej spożywania, a 

wybór dystrybutorów bezdotykowych byłby idealnym rozwiązaniem w dobie COVID 19. 
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nowoczesny dystrybutor wody uruchamiany 

za pomocą sensora oraz z wbudowanym 

licznikiem zaoszczędzonych plastikowych butelek 
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