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Sprawy bieżące
Uwaga na oszustów

2022-11-25
Uwaga na oszustów
Katowickie Wodociągi S.A. ostrzegają przed oszustami, którzy podając się za pracowników naszej
Spółki chcą wejść na teren nieruchomości w celu sprawdzenia stanu wodomierzy oraz przyłączy.
Godziny otwarcia kasy w dniu 30.12.2022

2022-11-15
Godziny otwarcia kasy w dniu 30.12.2022
Godziny otwarcia kasy w dniu 30.12.2022
Odkręć i napij się! - jak bezpiecznie pić wodę z kranu

2022-05-26
Odkręć i napij się! - jak bezpiecznie pić wodę z kranu
Odkręć i napij się! Takim hasłem Katowickie Wodociągi rozpoczynają akcję informacyjną zachęcając
do picia wody z kranu mieszkających w Katowicach uchodźców z Ukrainy. Akcja jest elementem
prowadzonej od trzech lat kampanii „Kranówka katowicka. Szluknij sie z kokotka!”
Katowickie Wodociągi na pikniku Ekoodpowiedzialnie

2022-05-18
Katowickie Wodociągi na pikniku Ekoodpowiedzialnie
21 maja br. po dwuletniej przerwie na teren Katowickiego Parku Leśnego powraca piknik

Ekoodpowiedzialnie. Stoisko Katowickich Wodociągów nie mogło zabraknąć, a na przybyłych gości
będzie czekać szereg atrakcji.
Woda dla Ukrainy

2022-04-14
Woda dla Ukrainy
Tir w całości wypełniony wodą - ponad 45 tys. butelek! To odpowiedź firm wodociągowych
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wodociągowców Województwa Śląskiego na apel Mocnej Fundacji o
pomoc w zbiórce wody dla Ukrainy. Wśród tych, które postanowiły pomóc są oczywiście Katowickie
Wodociągi.
Wody Podziemne - Uczynienie niewidocznego widocznym!

2022-03-22
Wody Podziemne - Uczynienie niewidocznego widocznym!
To hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody. Wody gruntowe choć na co dzień niewidoczne,
ogrywają niezwykle ważną rolę w całej gospodarce wodnej. Ich wpływ jest widoczny wszędzie, to
ukryty skarb który wzbogaca nasze życie.

Zwycięstwo po raz trzeci

2022-03-22
Zwycięstwo po raz trzeci
Katowickie Wodociągi po raz trzeci z rzędu zajęły pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu
Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. Zarówno w ubiegłym roku, jak i dwa lata temu
uplasowały się na pierwszej pozycji, a w poprzednich latach także zajmowały miejsca na podium.
Zaangażowanie ma moc!

2022-03-14
Zaangażowanie ma moc!
Kranówka katowicka dla 2500 uczestników charytatywnego biegu Pobiegnij dla Ukrainy, podczas
którego zebrano ponad 80 tys. zł na wsparcie uchodźców z Ukrainy.
Nowe stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

2021-10-26
Nowe stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
Katowickie Wodociągi informują, że od dnia 27 października 2021 r. na terenie miasta Katowice
obowiązują nowe stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków. Zgodnie z przepisami
taryfa została zatwierdzona na okres trzech lat 2021 - 2024.
Wznawiamy usługi legalizacji, wymiany i montażu wodomierzy dla klientów zewnętrznych

2021-05-12
Wznawiamy usługi legalizacji, wymiany i montażu
wodomierzy dla klientów zewnętrznych
Katowickie Wodociągi informują, że od 12 maja 2021 roku wznawiają świadczenie usług dla klientów
zewnętrznych w zakresie: legalizacji i ekspertyz wodomierzy wymiany wodomierzy wymiany
wodomierzy ogrodowych i montażu na instalacji przygotowanej przez Klienta
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