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Aktualności
Katowickie Wodociągi zarządcą miejskich basenów

2019-07-31
Katowickie Wodociągi zarządcą miejskich basenów
W 2017 r. w Katowicach ruszyła budowa trzech basenów miejskich. Prace nad realizacją dwóch,
zlokalizowanych przy ul. Kościuszki i przy ul. Hallera, rozpoczęły się w połowie roku. Budowa
pływalni przy ul. Wczasowej zaczęła się kilka miesięcy później.
Zdroje uliczne z “kranówką katowicką”

2019-07-24
Zdroje uliczne z “kranówką katowicką”
Katowice montują zdroje uliczne, z których można napić się wody z sieci. To kolejny element
kampanii “Kranówka katowicka - szluknij sie z kokotka”.
Kranówka katowicka z saturatora

2019-07-05
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.
Kranówka na Odrzańskiej Nocy Świętojańskiej w Katowicach

2019-06-18

Kranówka na Odrzańskiej Nocy Świętojańskiej w Katowicach
Podczas obchodzonej 21 czerwca na katowickim rynku Odrzańskiej Nocy Świętojańskiej, Katowickie
Wodociągi będą zachęcać do picia kranówki. W godzinach od 14.00 do 19.00 każdy uczestnik
wydarzenia, zostanie poczęstowany kranówką i krówką!
Wodociągi na pikniku Ekoodpowiedzialnie

2019-06-10
Wodociągi na pikniku Ekoodpowiedzialnie
Wypij kranówkę, zajrzyj do wnętrza rury lub zostań operatorem małej koparki, to tylko niektóre
atrakcje, które czekają na wszystkich, którzy odwiedzą stoisko Katowickich Wodociągów podczas
pikniku „Ekoodpowiedzialnie”. Impreza której organizatorem jest Miasto Katowice i Lasy Państwowe
odbędzie się w sobotę 15 czerwca br. na terenie Katowickiego Parku Leśnego.
Kurtyny wodne na upalne dni

2019-06-05

Kurtyny wodne na upalne dni
W związku z upałami Katowickie Wodociągi S.A. w kilku najliczniej uczęszczanych miejscach miasta,
rozstawiły kurtyny wodne.
Nowe numery telefonów

2019-04-30
Nowe numery telefonów
Katowickie Wodociągi S.A. informują, że zmianie uległy numery telefonów na Oddziały Eksploatacji
Sieci Wodociągowej, Kanalizacyjnej oraz Oczyszczalnie Ścieków.
Woda na finał akcji SprzątaMy Dzielnice

2019-04-24
Woda na finał akcji SprzątaMy Dzielnice
Z 25 najbardziej zaśmieconych miejsc w Katowicach mieszkańcy wybrali pięć, które teraz wspólnie z
wolontariuszami posprzątają. W najbliższą sobotę zaczną w Załężu. Podczas każdej z akcji wodę do

picia i umycia rąk zapewniają Katowickie Wodociągi.
Woda dla wszystkich - Światowy Dzień Wody!

2019-03-18
Woda dla wszystkich - Światowy Dzień Wody!
Tegoroczny Światowy Dzień Wody - pod hasłem „Woda dla wszystkich” - jest poświęcony problemom
związanym z kryzysem wodnym i brakiem dostępu miliardów ludzi do bezpiecznej wody. Jak co roku,
Klub Gaja, Miasto Katowice, Katowickie Wodociągi, Zakład Zieleni Miejskiej i Straż Miejska w
Katowicach zapraszają na obchody Światowego Dnia Wody, 21 marca (czwartek) 2019 r., godz.
10.00 -12.00, na Rynek w Katowicach. Podczas zabaw, gier i
Katowickie Wodociągi trzecie w rankingu wodociągi 2019

2019-02-26
Katowickie Wodociągi trzecie w rankingu wodociągi 2019
Katowickie Wodociągi S.A. znalazły się na podium w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw
Wodociągów i Kanalizacji 2019. Zajęte trzecie miejsce jest dużym wyróżnieniem dla firmy i
podkreśleniem jakości świadczonych usług, standardów pracy oraz prowadzonej polityki.
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