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Z okazji Światowego Dnia Wody, przypadającego
na 22 marca 2012r., w dzisiejszym wydaniu
dziennika „Rzeczpospolita” znajdziemy dodatek
poświęcony tematyce wody i jej znaczeniu dla
środowiska naturalnego i społeczeństwa.
Dodatek traktuje o tym, że zasoby w odne Polski są na
jednym z najniższych poziomów w całej Europie. Problem
stanow ią także gigantyczne sankcje, które grożą Polsce w
przypadku nie osiągnięcia odpow iedniej jakości w ód
pow ierzchniow ych i podziemnych do 2015r. Na temat
problemów zw iązanych z w odą i rozw iązań w ypow iadają
się m.in.: Stanisław Gaw łow ski, sekretarz stanu
Ministerstw a Środow iska i Tadeusz Krężelew ski, prezes
Europejskiego Centrum Ekologicznego – KREVOX. O tym
w szystkim przeczytacie w dodatku do dziesiejszej
„Rzeczpospolitej”.
Dodatek znajdzie się w całości nakładu „Rzeczpospolitej”,
który w ynosi 134 345 egz
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*****
Krevox to polska firma z tradycją sięgającą 1990 roku. Obecnie jest niekw estionow anym liderem w dostaw ie
technologii uzdatniania w ody w Europie i gw arancją najw yższej jakości. Ponad 260 zrealizow anych przez
przedsiębiorstw o instalacji uzdatniania w ody dla miast, przemysłu, szpitali itp., w ciągu 20 lat jest niezw ykłym
osiągnięciem w skali europejskiej. Firma była w ielokrotnie nagradzana, posiada m.in. tytuł Diament Forbes 2009 i
2010 za szybki w zrost w artości obrotów firmy w w ojew ództw ie mazow ieckim czy Zielony Laur 2009 za w drażanie
now oczesnych technologii uzdatniania w ody w kraju i za granicą.
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