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Partnerzy kampanii
KRANÓWKA KATOWICKA 



Miasto Katowice

Zamieszkuje:

• 296.262 mieszkańców (dane GUS z 2017 r.)

Codziennie przyjeżdża do pracy z innych miast

• 122.000 osób

Studiuje:

• 80.000 studentów

W ciągu roku odwiedza Katowice i okolice 

• 2.850.000 osób (dane Śląskiej Organizacji Turystycznej z 
2017r.)



Katowickie Wodociągi S.A.

Obsługują:

• blisko 26 tys. odbiorców - prawie 19 tys. w grupie gospodarstwa
domowe i ponad 7 tys. odbiorców instytucjonalnych, w tym żłobków,
szkół, przedszkoli, szpitali

Dostarczają:

• średnio w ciągu doby 40 tys.m³ wody

Eksploatują:

• ponad 1000 km sieci wodociągowych

Posiadają:

• ponad 50 stałych punktów monitoringu uzgodnionych z Sanepidem

Badają:

• około 400 próbek wody rocznie



Kampania społeczna
KRANÓWKA KATOWICKA
CELE:

• zachęcenie mieszkańców oraz gości odwiedzających 
Katowice do picia wody z kranu – przekonanie, że woda w 
kranie jest dobrej jakości i można ją pić bez przegotowania

• edukacja ekologiczna dotycząca dbania o zasoby wodne 

• ochrona środowiska przez zmniejszenie ilości śmieci w 
postaci butelek PET

Kampania realizowana 
w ramach projektu  



Kampania społeczna
KRANÓWKA KATOWICKA - logo



Kampania społeczna
KRANÓWKA KATOWICKA - hasło

Hasło „Szluknij sie z kokotka", można by uznać za symbol Śląska - oczywiście, Górnego 
Śląska, za jego kwintesencję. Zawiera w sobie jego pograniczność, splątane losy dwóch 
narodów, dwóch państw, które tu się znajdowały i na mieszkańcach tej ziemi odcisnęły 
swe piętno. Piękny stary kokotek, słowo znane w starej polszczyźnie w znaczeniu 
'kogucik' - bo kokot to kogut. Skąd się wzięło przenośne znaczenie kokotka, czyli 'kran', 
'kurek'? Ano być może z podobieństwa "kurka" do koguciego łebka? Ma u góry 
grzebień i wygięty dziób. A skoro kogut to dawniej kur (który rano pianiem budzi nas 
do życia), czyli kokotem są i kogut i kur, to kokotkiem mogą być i kogucik i kurek jako 
mały kur i kran, który wystaje ze ściany jak koguci łebek i daje życiodajną wodę.
"Mogymy sie ji szluknońć ino trocha", to znaczy zrobić "jedyn szluk", czyli jeden łyk. 
"Szluknońć" i "szluk" pochodzą od niemieckich słów Schluck 'łyk, haust' i schlucken
'połykać'. W zdaniu "szluknij sie z kokotka" kotłują się więc języki i kultury, obyczaje i 
tradycje, różnorodne etniczności jak na całym Górnym Śląsku. Cała ta mieszanina 
skrapla się w jednym szluku czystej wody, która płynie z naszych kokotków.

prof. Jolanta Tambor, językoznawczyni z Uniwersytetu Śląskiego 



Kampania społeczna
KRANÓWKA KATOWICKA – start!
21 marca 2019 r. - obchody Światowego Dnia Wody na Rynku 
w Katowicach, zorganizowane przez UM Katowice, Klub Gaja 
oraz partnerów, w tym Katowickie Wodociągi



Kampania społeczna
KRANÓWKA KATOWICKA – start!

• Światowy Dzień Wody jest okazją do 
podejmowania tematu wody w szerokim 
kontekście – zasobów, dostępności i 
konieczności dbania o środowisko

• Co roku odbywa się pod innym hasłem 
określanym przez ONZ

• W tym roku brzmi ono „Woda dla 
wszystkich”. Doskonale wpisuje się w nie 
kampania zachęcająca do picia wody z 
kranu, która jest zdrowa i tania.



Kampania społeczna
KRANÓWKA KATOWICKA – start!

• Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców na 
temat jakości wody w kranach.

• Akcja informacyjna skierowana do zarządców 
nieruchomości na temat bezpieczeństwa wody w 
instalacjach wewnętrznych. 

• Zaczynamy od siebie - w UM Katowice i Katowickich 
Wodociągach zamontowano poidełka. W obu 
instytucjach zrezygnowano z kupowania wody w 
butelkach PET i na co dzień wszyscy piją wodę z kranu.



KRANÓWKA KATOWICKA w lokalach

• Do włączenia się do akcji zostały 
zaproszone lokale komercyjne

• Te, które stały się partnerami akcji 
są oznakowane naklejką z logo 
kampanii

• Lista lokali dostępna jest na stronie 
www.katoobywatel.pl



KRANÓWKA KATOWICKA podczas akcji 
„SprzątaMY dzielnice” 27.04 – 1.06

• Do posprzątania wybrano 5 
miejsc spośród zgłoszonych 
przez mieszkańców

• W ramach akcji zebrano 
m.in. 322 worki plastiku w 
tym butelek typu PET

• Uczestnicy przynoszą ze sobą 
naczynia i sztućce 
wielorazowego użytku

• Katowickie Wodociągi 
zapewniają „kranówkę 
katowicką”, z hydrantu lub 
beczkowozu



KRANÓWKA KATOWICKA podczas 
pikniku „Ekoodpowiedzialnie” 15.06

• Dowiedz się! – edukacja dotycząca jakości wody w sieci

• Skosztuj i pij w domu wodę z kranu! – zachęcenie do picia wody z kranu

Warsztaty laboratoryjne Kranówka z saturatora Kranówka z beczkowozu



KRANÓWKA KATOWICKA 
podczas imprez rozrywkowych



KRANÓWKA KATOWICKA 
na defiladzie

Kranówka katowicka 
• dla żołnierzy stacjonujących 

na Lotnisku Muchowiec 
od 6 do 14 sierpnia

• dla 200 tys. osób biorących 
udział 15 sierpnia w defiladzie 
i pikniku wojskowym z okazji 
Święta Wojska Polskiego



KRANÓWKA KATOWICKA 
na piknikach



KRANÓWKA KATOWICKA 
podczas imprez sportowych



KRANÓWKA KATOWICKA 
podczas biegów



KRANÓWKA KATOWICKA 
na maratonach



KRANÓWKA KATOWICKA na Rynku
• lipiec –

sierpień

• każdy piątek 
i  sobota 

• od 13.00 
do 19.00



KRANÓWKA KATOWICKA 
ze zdrojów ulicznych

• Dotychczas 5 poidełek na terenie 
Katowic – 4 na ul. Mariacka, 1 w parku 
Budnioka

• Lipiec – montaż poidełka na pl. Miarki, 
sierpień – montaż poidełka w parku 
Zadole obok tężni

• Projekt mieszkańców zgłoszony do 
budżetu obywatelskiego dotyczący 
montażu poidełek w kolejnych 4 
lokalizacjach – projekt zaakceptowany 
do realizacji w 2020 roku

• W planach montaż 40-50 poidełek po 
1 w każdej dzielnicy i kilka w centrum 



KRANÓWKA KATOWICKA 
kampania angażująca wielu partnerów



KRANÓWKA KATOWICKA efekt

Niezliczona liczba informacji w mediach:

• regionalnych, 

• ogólnopolskich, w tym branżowych

• zagranicznych

Informacje zawierające kluczowe przesłanie kampanii:

WODA Z KRANU jest:
• tania
• zdrowa
• ekologiczna



KRANÓWKA KATOWICKA w mediach



KRANÓWKA KATOWICKA 
kluczowe przesłanie



KRANÓWKA KATOWICKA 
kampania otwarta

ciąg dalszy nastąpi…



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


