
LIST OKOLICZNOŚCIOWY 

Szanowni Państwo, 
Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Piekarach Śląskich sp. z o.o., 
Drogie Koleżanki i Koledzy, 

mija właśnie 25 lat od dnia kiedy działalność rozpoczęła nasza Spółka. Przyszła firma została wpierw wyodrębniona z 

tarnogórskich wodociągów. Następnie, 1 września 1995 na mocy Uchwały Zarządu miasta Piekary Śląskie powstała 

jednoosobowa Spółka Gminy. 

Ćwierć wieku to szmat czasu i ogrom wykonanej pracy. Są wśród nas osoby, które są ze Spółką związane od początku 

jej działania i pamiętają zarówno pierwsze kroki jak i wszystkie kolejne zmiany, przeobrażenia i inwestycje. 

Rok jubileuszowy miał wyglądać inaczej. Planowaliśmy oficjalne uroczystości i pracownicze imprezy z udziałem 

Waszych najbliższych. Różnego typu wydarzenia miały następować od wiosny do późnej jesieni. Niestety, pandemia 

storpedowała nasze plany.  

Na 10 urodziny otrzymaliśmy zaniedbany obiekt będący obecną siedzibą Spółki, do którego wprowadziliśmy się w 

listopadzie 2008 roku, po wykonaniu gruntownej modernizacji. To pewien symbol ale oczywiście najważniejszych 

zmian dokonywaliśmy się w sferze technicznej. 

W latach 2005-2011 Spółka realizowała projekt, którego głównymi celami było uporządkowanie gospodarki 

ściekowej, poprawa stanu sanitarnego na terenie gminy, poprawienie stanu środowiska, ochrona wód podziemnych i 

poprawa niezawodności zaopatrzenia mieszkańców w wodę. 

W tym celu wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy 87,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, 13 km sieci kanalizacji 

deszczowej, prawie 21 km sieci wodociągowej i 22 przepompownie ścieków. Rozbudowaliśmy też Oczyszczalnię 

Ścieków „Północ” i wybudowaliśmy nową Oczyszczalnię Ścieków „Południe”, które spełniają wszelkie wymagania 

środowiskowe. 

Pod koniec ubiegłego roku, Spółka dokonała cyfrowego skoku, dzięki któremu wszyscy odbiorcy wody w Piekarach 

Śląskich, zostali objęci zdalnym monitorowaniem jej zużycia. Wymagało to m.in wymiany prawie 6500 wodomierzy i 

wyposażenia ich w radiową nakładkę umożliwiającą zdalny odczyt i transmisję danych. Dzięki temu mieszkańcy Piekar 

Śląskich, jako pierwsi w Polsce korzystają na taką skalę z możliwości jakie daje tzw. Internet rzeczy. W ramach tego 

przedsięwzięcia uruchomiliśmy również elektroniczne biuro obsługi klienta. 

Rok bieżący to prace nad dalszym rozwojem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej także na terenach przeznaczonych 

przez miasto pod inwestycje, pierwsza instalacja fotowoltaiczna na terenie Oczyszczalni Ścieków „Południe”, pierwszy 

elektryczny samochód, zmiana sposobu ogrzewania budynku dyrekcji i przejście na ekologiczne paliwo gazowe. 

 



Te zmiany to zaledwie zwiastuny przemian w Spółce odnośnie jej wkładu w ochronę klimatu, jakie zamierzamy 

realizować w następnych latach. 

Te wszystkie działania są Waszym udziałem i Waszym sukcesem. Możecie być dumni z efektów swojej pracy.  

Szczególne podziękowania należą się także właścicielowi Spółki, gminie Piekary Śląskie, która zawsze dbała o 

prawidłowy rozwój Spółki, i która zawsze udzielała wsparcia naszym planom i inwestycjom.   

Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za codzienne zaangażowanie i sumienną pracę. Specjalnie życzenia 

przekazuję też Państwa bliskim. Spokój i atmosfera bezpieczeństwa budowane w szczęśliwych domach mają 

bezpośredni wpływ na jakość Waszej pracy. Jestem przekonany, że najbliższe miesiące przyniosą Spółce i 

pracownikom kolejne powody do satysfakcji. 

Z WYRAZAMI OSOBISTEGO SZACUNKU I UZNANIA DLA WASZEJ PRACY 

MAREK TOKARZ  

PREZES ZARZĄDU 

MPWIK W PIEKARACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. 

Piekary Śląskie, 1 września 2020 roku 
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