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Sposób punktowania firm w 
kilkuetapowym konkursie wy-
jaśnia przedstawicielka redak-
cji „Forum Biznesu”, organiza-
tora konkursu.

- Ocenialiśmy stopień zaan-
gażowania firm w ochronę 
środowiska, działalność cha-
rytatywną, sponsorską oraz 
działalność na rzecz pracow-
ników – np. podnoszenie ich 
kwalifikacji, organizację szko-
leń - tłumaczy Maria Leżucha.

O to, na czym polega odpowie-
dzialność społeczna w bizne-
sie, zapytaliśmy Henryka Bła-
żusiaka, prezesa PWiK.

- Na tym, żeby być prawdomów-
nym, dbać o wizerunek firmy. 
Czuć się częścią społeczności 
lokalnej. Ta odpowiedzialność 
to także wychodzenie naprze-
ciw oczekiwaniom naszych 
odbiorców – wyjaśnia Henryk 
Błażusiak. 

Tytuł „Dobra Firma” to kolej-
ne, po Gazelach Biznesu, Dia-
mentach miesięcznika „For-
bes”, tytule EKO-LIDER, czy 
statuetce Gliwickiego Lwa, wy-
różnienie dla Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w 
ostatnim czasie. Jak przyzna-
je prezes Henryk Błażusiak, 
jemu samemu trudno zliczyć 
wszystkie nagrody otrzymane 
przez PWiK.

- To miłe, oczywiście, ale na-
wet ich nie liczę. Otrzymujemy 
obecnie wyróżnienia, lecz jest 
to naturalny efekt naszej pra-
cy. My nie robimy niczego wiel-
kiego – po prostu codziennie 

uczciwie pracujemy - skromnie 
odpowiada prezes wodocią-
gów.

Oprócz uroczystego wręcze-
nia nagrody, miłym akcentem 
środowej konferencji praso-
wej była prezentacja multi-
medialna i materiał filmowy, 
przygotowane przez Agniesz-
kę Batóg z Działu Strategii i 
Marketingu PWiK. Jak się oka-
zało, ku zaskoczeniu zebra-

nych dziennikarzy, w gliwickich 
wodociągach pracuje wnuczka 
Wandy Sochy, żony głównego 
bohatera głośnego filmu pt. 
„W ciemności”. Iwona Skóra 
przyznaje, że historia jej dziad-
ków, przedstawiona przez 
Agnieszkę Holland, ogromnie 
ją wzruszyła i podczas wrę-
czania nagród Amerykańskiej 
Akademii Filmowej, będzie 
trzymać kciuki za polskiego 
kandydata do Oscara.

Gliwickie wodociągi 
„Dobrą Firmą”
Kolejne wyróżnienie dla gliwickiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Tym razem, gliwickie wodociągi zostały 
nagrodzone w konkursie „Liderzy Odpowiedzialności Społecz-
nej” i otrzymały tym samym tytuł „Dobra Firma”. W środę,  
w siedzibie spółki odbyło się uroczyste wręczenie nagrody.

Prezes PWiK Henryk Błażusiak oraz 
Agnieszka Batóg z Działu Strategi 
i Marketingu PWiK z dumą 
prezentują nagrodę
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Są one interesujące z co naj-
mniej dwóch powodów. W Cen-
trum znajdą się nowe miejsca 
pracy, a klienci udający się 
na zakupy będą mieli jeszcze 
większy wybór niż dzisiaj.

Jak informuje firma zarządza-
jąca Europą Centralną, Cen-
trum poszerzyło swoją przy-
szłą ofertę gastronomiczną. 
Po udanych zakupach, każdy 
klient będzie miał możliwość 
delektowania się filiżanką 
prawdziwej belgijskiej czekola-
dy lub kawy. Do grona najem-
ców dołączyła bowiem marka 

Praca,kawa 
i ciastka
Budowane na skrzyżowaniu autostrad A4 i 
A1 gigantyczne centrum handlowe Europa 
Centralna ruszy dopiero jesienią, ale już 
teraz do mediów na bieżąco spływają nowe 
informacje na temat prowadzonych tam 
prac czy przyszłych najemców. 

Mount Blanc Top Belgian 
Chocolates. 
Mount Blanc Top Belgian 
Chocolates to jednakże nie 
tylko pijalnia prawdziwej 
czekolady, kawy i miejsce 
z pysznymi deserami lo-
dowymi – w ofercie firmy 
znajduje się ponadto ponad 
140 rodzajów ręcznie pro-
dukowanych pralinek oraz 
szeroki wybór zestawów 
prezentowych. Większość 
asortymentu firmy to orygi-
nalne beligijskie produkty, 
z których sporządzane są 
firmowe specjały. Menu Mo-
unt Blanc Top Belgian Cho-
colates jest modyfikowane 
w zależności od pory roku, 
a produkty przygotowywane 
są w oparciu o doświadcze-
nia i receptury belgijskich 
mistrzów.  

Budowa Europy Cen-
tralnej, której Gene-
ralnym Wykonawcą 

jest firma Polimex-
-Mostostal, potrwa 
około 13 miesięcy, 
otwarcie planowane 
jest na jesień 2012 
roku. 

Całkowita wartość inwesty-
cji przekracza 150 mln Euro.

Europa Centralna jest sztan-
darowym projektem firmy 
Helical Poland, łączącym 
ideę galerii i parku handlo-
wego. 

Pierwszy etap inwe-
stycji to ok. 67.000 
m2 powierzchni 
handlowej netto. 

Europa Centralna jest w 
prawie 70% wynajęta, a do 
kluczowych najemców nale-
żą m.in.: Castorama, Tesco 
Extra, Jula, Media Expert, 
Ski Team, Smyk, Solar, Pro-
mod, Reserved, H&M, Kap-
pAhl, Cubus, Lindex, Empik, 
CCC, Kakadu, Douglas and 
Super-Pharm. 
Za wynajem powierzchni od-
powiedzialny jest zespół He-
lical Poland we współpracy z 
firmą Jones Lang La Salle.

Jesienią będziemy mogli odwiedzić nowe 
centrum handlowe - Europę Centralną


