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Kranówka katowicka z saturatora
Od piątku 5 lipca, w weekendy, na katowickim rynku można napić się za darmo kranówki płynącej z
zabytkowego saturatora. To kolejna odsłona kampanii „Kranówka katowicka - szluknij się z kokotka!”,
prowadzonej wspólnie przez Urząd Miasta Katowice i Katowickie Wodociągi.
Saturator podłączony do sieci wodociągowej, w każdy piątek i sobotę wakacji, w godz. od 13.00 do 19.00,
będzie stał na katowickim Rynku, w okolicy fontanny tzw. “Sztucznej Rawy”. Zawsze, gdy pogoda na to
pozwoli, napijemy się z niego czystej wody sodowej, a na życzenie wody z sokiem. Dokładnie tak jak
jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
Za saturatorem stanie Adam Grabowski, który kolekcjonuje i naprawia stare urządzenia do produkcji wody
sodowej. Jest w posiadaniu 5 z 6 produkowanych w Katowickich Zakładach Przemysłu Metalowego
„DOMGOS” modeli saturatorów wózkowych i 2 z 2 modeli saturatorów bufetowych. W czasach PRL-u
najpopularniejsze były saturatory wózkowe. Składały się z wózka na dwóch kołach motorowerowych, z
aparatem do saturacji (czyli nasycania cieczy gazem) i szafką, a także butlą ze sprężonym gazem, słojów z
dozownikiem na syrop owocowy (zwykle malinowy i cytrynowy), węży do podłączenia wody i… kilku
szklanek. Ostatnie sztuki saturatorów zostały wyparte na początku lat 90-tych przez wodę gazowaną w
butelkach PET. Dziś na fali sentymentu i ekologii znów wracają.
Obecność saturatora na katowickim Rynku to kolejna odsłona kampanii „Kranówka katowicka - szluknij się
z kokotka!”. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców do pica wody z kranu. Kampania wystartowała w
Katowicach 21 marca. Data rozpoczęcia nie została wybrana przypadkowo: 21 marca to nie tylko pierwszy
dzień wiosny, ale też dzień przed Światowym Dniem Wody. W tym roku towarzyszyło mu hasło „Woda dla
wszystkich”. Na Rynku w Katowicach tradycyjnie już odbywają się z tej okazji wydarzenia związane z
problemem, który dotyczy ponad 2 mld ludzi na całym świecie. Chodzi o brak dostępu do wody zdatnej do
picia. W tym roku Dzień Wody był też dla Katowic okazją do mówienia o korzyściach z picia wody z
katowickich kranów m.in. oszczędnościach i ochronie środowiska, czy zmniejszeniu ilości plastikowych
śmieci.

