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PWiK w Tarnowskich Górach zdobył nagrodę w konkursie 
INWESTYCJA ROKU 2017 WOD-KAN   

 

 

 
 

Źródło: PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Oczyszczalnia „Leśna” 

 

Konkurs został przeprowadzony przez redakcję miesięcznika „Wodociągi i Kanalizacja” 
we współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Celem konkursu jest 
nagrodzenie najlepszych inwestycji wodno-ściekowych oraz promowanie i wspieranie 
inwestycji wyróżniających się innowacyjnością, atrakcyjnością, zastosowaniem 
nietypowych rozwiązań technologicznych, osiągających najwyższe efekty ekologiczne. 

 
W konkursie oceniano inwestycje zrealizowane przez Przedsiębiorstwo polegające na modernizacji, rozbudowie, 

budowie infrastruktury związanej z uzdatnianiem i zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków i ich 

oczyszczaniem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwianiem osadów ściekowych, adaptacji obiektów 

przeznaczonych pierwotnie na cele wodociągowo- kanalizacyjne do innych celów.  

Kapituła Konkursu dokonując wyboru nominowanych Inwestycji brała pod uwagę w szczególności: 

innowacyjność zastosowanych rozwiązań technicznych, funkcjonalność Inwestycji, zastosowane rozwiązań 

architektoniczno-użytkowych, wpływ na środowisko, energooszczędność, wpływ na rozwój społeczno-

gospodarczy otoczenia, ekonomiczną zasadność inwestycji oraz efekty ekologiczne inwestycji. 

 

 

- Jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy tytuł Inwestycji roku 2017 WOD-KAN. Cieszy nas to tym bardziej, projekty 

oceniali specjaliści z branży czyli Członkowie Izby Gospodarczej  „Wodociągi Polskie” oraz członkowie 

organizacji zrzeszających podmioty działające w branży wodociągowo-kanalizacyjnej”. 

Celem realizacji naszej inwestycji było dostosowanie oczyszczalni ścieków Leśna  do obowiązujących 

przepisów, szczególnie w zakresie usuwania związków biogennych (azotu i fosforu), przy  jednoczesnym 

zastosowaniu najnowszych urządzeń  i rozwiązań technologicznych, co daje pewność dotrzymania właściwych 
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parametrów oczyszczonych ścieków. Ponadto zastosowane rozwiązania wpływają na optymalizację kosztów 

eksploatacji jak  również minimalizację wpływu na środowisko.” – mówi Marta Bis, prezes zarządu 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. 

 

Wyniki dostępne na: portalkomunalny.pl 

 

 
*** 

 
Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 

163 000 pracowników na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki 
odpadami i energią. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy 
uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.  
W 2016 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 61 miliony objęła usługą uzdatniania wody. 
Wyprodukowała 54 mln MWh energii i odzyskała 31 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego i 
energetycznego. W 2016 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała 
obroty w wysokości 24,39 mld euro. www.veolia.com 

 
Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym innowacyjne usługi 

dostosowane do potrzeb klientów, stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia 
najwyższej jakości usług, ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej 
infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, 
gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4300 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne 
ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom 
gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. 
Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki 
operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia 
term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki 
zależne.www.veolia.pl 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach zajmuje się produkcją, zakupem, przesyłaniem i 

sprzedażą wody na potrzeby odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych na terenie gmin Tarnowskie Góry, 
Miasteczko Śląskie i Woźniki oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków i wód opadowych.  
Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania 
optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Przy użyciu inteligentnych technologii  Przedsiębiorstwo eksploatuje 683 
km sieci wodociągowej oraz 415 km sieci kanalizacyjnej, a także obsługuje  13 ujęć wody, 4 stacje uzdatniania wody, 6 
oczyszczalni ścieków oraz  53 przepompownie ścieków. www.pwik-tg.pl 

 

Kontakt: 

 

 

Magdalena Kempiński Veolia Dyrektor Komunikacji Grupy Veolia w Polsce 

magdalena.kempinski@veolia.com, tel.: +48 516 141 414 

 

Anna Tronina, Pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji, PWiK  
anna.tronina@veolia.com, tel.:+48 602 510 705 
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