ZA SPRAWĄ PWiK GLIWICE MAJĄ WODĘ
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI I ZARAZEM
NAJTAŃSZĄ W REGIONIE!
Jakość dostarczanej wody, dbałość o środowisko, dotrzymywanie unijnych
wymogów – oto priorytety PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH.
Firmy wodociągowe dają napęd jednej z największych, najważniejszych i
najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Gliwickie PWiK należy do
czołówki branży!
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w bardzo
umiejętny sposób pozyskuje środki z Unii Europejskiej na realizację
przedsięwzięć, niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju miasta.
Pierwszym projektem współfinansowanym ze środków UE była
„ Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”. Inwestycja ta trwała od
2001 do 2010 roku. W tym czasie, za niebagatelną kwotę blisko 40 milionów
euro, z czego 21 milionów to były środki unijne, wybudowano łącznie 170 km
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dziewięciu rejonach miasta.
Rozmiar i wartość całego przedsięwzięcia niewątpliwie wpłynęły na to, że
zostało one określone mianem największej inwestycji w powojennej historii
Gliwic oraz – co ważniejsze –realizacja tej inwestycji pozwoliła na spełnienie
unijnych norm odnośnie kanalizacji sanitarnej w mieście.
Jeszcze przed zakończeniem projektu, w fazie realizacji była już jego
kontynuacja : „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gliwicach
– II etap” o wartości 94, 6 milionów złotych ( w tym 35,4 mln zł to były środki
unijne ). Oprócz budowy kanalizacji w dzielnicy Dolna Wieś, projekt obejmuje
rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody
Łabędy.

Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Gliwicach, to czysta, źródlana
woda dla mieszkańców.
Gliwice już teraz mogą pochwalić się wodą bardzo dobrej jakości.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody sprawia, że w kolejnych latach
Gliwiczanie będą mogli cieszyć się wodą o jakości porównywalnej z tą
sprzedawaną w sklepach! Generalnie jej skład chemiczny się nie zmieni,
jednak powinna mieć ona mniejszą twardość.
Smaku i zawartości życiodajnych minerałów zawartych w wodzie od lat
zazdroszczą Gliwicom mieszkańcy innych miast regionu. Jej jakość jest
każdego dnia monitorowana przez nowoczesne, certyfikowane laboratorium
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
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Przez minione lata praca gliwickiego PWiK – którym od lat kieruje Prezes
HENRYK BŁAŻUSIAK - była doceniana zarówno przez władze
samorządowe,media, ministerstwo, jak i - co najważniejsze –przez
mieszkańców.
Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych przyznało
firmie za projekt „ Modernizacja Gospodarki Ściekowej” tytuł EKOLIDER.
Sukcesem Laboratorium Analitycznego jest zdobycie godła NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI QUALITY INTERNATIONAL, co sytuuje je w ścisłej czołówce tego typu
placówek w Polsce.
PWiK zostało również uznane za LIDERA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ.
Kapituła tej nagrody doceniła w ten sposób zaangażowanie gliwickiej firmy w
sprawy związane ze społecznością lokalną. W ostatnim czasie natomiast,
została doceniona JAKOŚĆ USŁUGI w zakresie doskonałego oczyszczania
ścieków.
Dla mieszkańców Gliwic – a oni przecież są zasadniczym punktem odniesienia
dla PWiK – istotne jest, że do ich kranów trafia woda coraz wyższej jakości,
ale równie ważne jest to, że za sprawą starań Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji cena gliwickiej wody jest wciąż n a j t a ń s z a w regionie!

