Woda źródlana z Gliwic

Firmy „wodociągowe” w Polsce dają napęd jednej z największych, najważniejszych i
najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki, a Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji należy do ścisłej czołówki branży.
Gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jako spółka prawa handlowego istnieje od
1998 roku. Aktualnie świadczy usługi ponad 200 tys. mieszkańców i 170 firmom. Podstawowym
celem działalności jest dostarczanie wysokiej jakości wody oraz odbiór i utylizowanie ścieków w
sposób efektywny i proekologiczny. Wśród kluczowych wartości Spółki znajduje się troska o
dziedzictwo naturalne. Firma niejednokrotnie udowadniała, że „ekologia” nie jest dla niego jedynie
pustym słowem. Za podejmowane w tym zakresie inicjatywy, została wyróżniona m.in. przez
Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Śląskie na 5”, oraz tytułami: „Ekolaury” i „EkoFirma”. Jest również laureatem kampanii „Od eko-samorządu do eko-społeczeństwa” za realizację
projektu elektrowni biogazowej. Za wszystkimi otrzymywanymi tytułami stoją konkretne fakty –
gliwickie Wodociągi plasują się na IV pozycji wśród wszystkich firm z tej branży w Polsce.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Gliwic zaopatruje mieszkańców w wodę pochodzącą
głównie z własnych ujęć głębinowych zgromadzonych w utworach węglanowych triasu. Smaku i
zawartości życiodajnych minerałów zawartych w wodzie od lat zazdroszczą Gliwicom mieszkańcy
innych miast. Podawana bezpośrednio z podziemnych ujęć głębinowych, średniozmineralizowana i
nie dezynfekowana, niczym nie ustępuje wodom sprzedawanym w butelkach. Jej jakość każdego dnia
jest stale monitorowana przez nowoczesne Laboratorium PWiK Sp. z o.o. Co więcej, mimo swojej
jakości, cena wody w Gliwicach jest wciąż najniższa w regionie i nie zmieniła się od trzech lat.
Firma z sukcesem prowadzi także projekty unijne. Za efektywne wykorzystanie dotacji przeznaczonej
na projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach", PWiK zostało nagrodzone
prestiżowym tytułem „Lidera Eko-Inwestycji”, przyznawanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
Gratulacje złożył także m.in. prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Spółka
nie osiadła jednak na laurach. Wykorzystano okazję do zdobycia kolejnych europejskich środków i
rozpoczęto zadanie pn: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”, które
swym zakresem objęło rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody
Łabędy, oraz budowę nowej kanalizacji.
Inwestycje to nie wszystko. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest także jednym z
partnerów badawczego Projektu PREPARED, poszukującego nowych rozwiązań dla światowej
gospodarki wodno-ściekowej. Program dotyczy stworzenia strategii dostosowania systemów
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków do nadchodzących wyzwań,
związanych ze zmianami klimatu.
Biznes z sercem
Działalność na rzecz ekologii oraz biegłość w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami unijnymi,
procentuje także dobrymi wynikami biznesowymi. Na początku tego roku, gliwickie wodociągi
otrzymały tytuł Diament miesięcznika Forbes. Po raz kolejny miesięcznik Forbes przygotował
ranking najbardziej elitarnych polskich firm. Spółka co roku zostaje Gazelą Biznesu. Jest to tytuł
przyznawany przedsiębiorstwom, które rozwijają się bardzo dynamicznie.
Istotne dla PWiK jest także uznanie go za Lidera Odpowiedzialności Społecznej. To tytuł, który
dowodzi, że prowadzona działalność stanowi biznes z sercem. - Jesteśmy odpowiedzialni za nasze

środowisko, za naszych odbiorców, za ludzi i społeczność, którzy mieszkają na podległym nam terenie
– także w zakresie ich edukacji ekologicznej oraz za naszych pracowników. Mamy świetną załogę,
myślącą i działającą nowocześnie. Pracują tu ludzie z głowami pełnymi pomysłów, dla których liczy
się coś więcej niż sama praca. Chcą się rozwijać, kształcić. A zadowolenie pracowników przekłada się
na sprawne działanie przedsiębiorstwa i daje w efekcie usatysfakcjonowanego klienta. – mówi
Henryk Błażusiak, prezes zarządu PWiK.
Oko w oko z eko
Gliwickie wodociągi obecne są także w szkołach, nie tylko pod postacią wody w kranach. PWiK
postawiło się we wszystkich gliwickich gimnazjach z proekologiczną akcją „Źródło zdrowia i urody,
czyli zaprzyjaźnij się z wodą w Gliwicach”. Natomiast starsza młodzież odwiedziła należące do
Spółki Muzeum Techniki Sanitarnej. Wiedza przekazana podczas spotkań przybliżyła uczniom
problematykę ochrony środowiska, szczególnie w Gliwicach – w mieście, w którym licealiści
mieszkają.
W Muzeum, które jest częścią Szlaku Zabytków Techniki, co roku organizowane jest także Święto
Szlaku – INDUSTRIADA, będące szansą na spotkanie i integrację społeczności lokalnej.
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