
 

 

              Gdańsk, 17.08.2015 

 
Otwarta Oczyszczalnia zaprasza w sobotę 

22 sierpnia po raz ostatni w tym roku można wziąć udział w wyjątkowej wizycie 
w ramach dni otwartych Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Wystarczy się 
zapisać i stawić o ustalonej godzinie w wyznaczonym miejscu na terenie 
Oczyszczalni (ul. Benzynowa 26). Dni otwarte realizowane są w ramach projektu 
„Otwarta Oczyszczalnia”, której organizatorami są Miasto Gdańsk, Saur Neptun 
Gdańsk i Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.  

- Naprawdę warto odwiedzić Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk Wschód. To bardzo 

ważne miejsce z punktu widzenia funkcjonowania miasta – podkreśla Serge, Bosca, 

prezes spółki Saur Neptun Gdańsk. – Podczas spaceru zwiedzający wraz z 

dyspozytorem odwiedzają szereg ciekawych miejsc związanych z oczyszczaniem 

wody. Padają ciekawe pytania i wyczerpujące odpowiedzi. Serdecznie wszystkich 

chętnych zapraszamy, zwłaszcza, że kolejne wizyty w ramach projektu odbędą się 

dopiero w przyszłym roku. 

Jak zapisać się na dzień otwarty? 

Wystarczy wejść na stronę internetową www.otwartaoczyszczalnia.pl i wybrać 
dogodną dla siebie godzinę wizyty. Dostępne są dwie opcje: godz. 10.00 i 11.30. Przy 
czym termin późniejszy, o godz. 11.30 będzie aktywowany po skompletowaniu grupy 
na godz. 10.00.  

Dlaczego warto odwiedzić ten obiekt? 

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód zajmuje obszar 74 ha i obsługuje ponad 750 
tys. mieszkańców. Dzięki wizycie, wszystkie zainteresowane osoby będą mogły 
zapoznać się z procesami, jakim poddawana jest zużyta przez nas woda.  

 

Kto może wziąć udział w wizycie? 

Zwiedzać obiekt mogą osoby powyżej 12. roku życia w grupach od 10 do 30 osób. 

Więcej informacji: 

www.otwartaoczyszczalnia.pl 
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Kontakt dla mediów:  
Magdalena Rusakiewicz, 668 848 233 Magdalena.Rusakiewicz@sng.com.pl 
 

o Saur Neptun Gdańsk: Jest nowoczesną firmą wodociągową dostarczającą wodę mieszkańcom 
Gdańska i Sopotu od 22 lat. Powstała w 1992 roku jako spółka, której udziałowcami są 
francuska Grupa Saur i Miasto Gdańsk. Jest jedną z największych spółek wodociągowych 
Polski północnej. Obsługuje prawie 500.000 mieszkańców Gdańska i Sopotu. Oferuje usługi 
eksploatacyjne dla gmin i przedsiębiorstw przemysłowych, usługi inżynierskie, laboratoryjne i 
wykonawcze. Zatrudnia 550 osób. Dalsze szczegóły na naszej stronie internetowej: 
www.sng.com.pl 
 

o O Saur: Jako wieloletni lider usług na rzecz środowiska, Grupa SAUR służy władzom lokalnych 
i przedsiębiorstwom przemysłowym w skutecznej realizacji projektów rozwojowych związanych 
z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków, usług środowiskowych (Coved), inżynierii 
(Stereau), usług w zakresie infrastruktury (Cise TP), rekreacji (Flower Camping), zarządzaniem 
polami kempingowymi (SG2A L'Hacienda) i usługami krematoryjnymi (Atrium). Jako Grupa 
międzynarodowa Saur realizuje kontrakty w Armenii, Polsce, Arabii Saudyjskiej, Szkocji i 
Hiszpanii. Od 1933 roku usługi Saur były realizowane za pośrednictwem sieci 
zdecentralizowanych jednostek, znajdujących się jak najbliżej samorządów. Kluczowe liczby 
2012: 1,7 mld € przychody netto, 13000 pracowników, 10.000 kontraktów z władzami lokalnymi. 
Więcej informacji na stronie internetowej: www.saur.com 
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