
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o. 
jako inwestor zakończyło w 2013 roku budowę wodo-
ciągu z Kruszwicy do Sławska Wielkiego i zbiorników 

sieciowych wraz z systemem pomp oraz włączyło je do ist-
niejącej sieci. Długość nowego wodociągu wynosi 2,36 km, 
dwa zbiorniki mają pojemność po 100 m3 i zlokalizowane są 
na terenie Sławska Wielkiego.
Projekt pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z miejsco-
wości Kruszwica do miejscowości Sławsk Wielki wraz z bu-
dową zbiornika sieciowego” wpisuje się w realizację zadań 
własnych Gminy zleconych Spółce, do których należy m.in. 
zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Całkowita wartość inwe-
stycji wyniosła 777 327,95 zł. Udało się ją zrealizować dzięki 
wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
kwocie 410 783,06 zł. Reszta to wkład własny kruszwickiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego, w tym 212 440,88 zł pocho-
dzących z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Wykonawcą prac było wyłonione w drodze przetargu Przed-
siębiorstwo Robót  Melioracyjnych i Ochrony Środowiska 

EKOMEL sp. z o.o. w Chojnicach.
- O istnieniu służb wodociągowych przypominamy sobie 
zwykle, kiedy niespodziewanie zostanie wstrzymany do-
pływ wody - mówi Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w 
Kruszwicy Leszek Bronka. - Jednym z naszych zadań jest 
minimalizowanie występowania awarii jako nagłych nie-
przewidywalnych zdarzeń, które dezorganizują dzienny plan 
mieszkańców oraz firm zlokalizowanych na terenie miasta i 
gminy Kruszwica. Strategia naszego Przedsiębiorstwa opie-
ra się nie tylko na doraźnych działaniach, lecz również na 
długoterminowym planie inwestycyjnym, w który wpisuje 
się zakończona budowa nowego wodociągu z Kruszwicy do 
Sławska Wielkiego wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia i 
zbiornikami sieciowymi.
Dzięki tej inwestycji wyłączono z użytkowania starą hydro-
fornię w Sławsku Wielkim, a woda dostarczana jest z ujęcia 
w Kruszwicy. Sieciowe zbiorniki wodociągowe mają za za-
danie gromadzić zapas wody i uzupełniać braki w sieci w 
okresie zwiększonego poboru. Oprócz tego wyrównują wa-
hania ciśnienia.
W ramach projektu obok sieci wodociągowej i zbiorników 
sieciowych zbudowane zostało pomieszczenie techniczne 
stacji podnoszenia ciśnienia, w którym mieszczą się pompy 
podające wodę do zbiorników (tzw. hydrofornia). Wokół sta-
cji, która została ogrodzona, powstał chodnik, posiano trawę 
i zasadzono drzewka ozdobne.

Nowy wodociąg i stacja podnoszenia ciśnienia
Z Kruszwicy do Sławska Wielkiego poprowadzony 
został nowy wodociąg, a w samej wsi pobudowano 
zbiorniki sieciowe. Jest to kolejna inwestycja Przed-
siębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. 
współfinansowana ze środków unijnych.

Znane jest powiedzenie: „Służby wodociągowe
pracują najlepiej, gdy ich nie widać”. Wyjątkiem 

od tej reguły są inwestycje w nową infrastrukturę 
wodociągową, która poprawia jakość życia

mieszkańców z niej korzystających.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013.Hydrofornia.Montaż zbiornika sieciowego.

Nowa inwestycja wodociągowa w Sławsku Wielkim.


