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M³odzie¿ docenia ekologiê!
Informacja prasowa, Jelenia Góra 28.10.2008 r.
Gimnazjaliœci z gmin, w których realizowany jest Projekt „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” oraz ze Starej Kamienicy udowodnili, ¿e s³owo ekologia nie jest
dla nich tylko sloganem. M³odzie¿ zna Projekt
i troszczy siê o œrodowisko naturalne w swoim
regionie! Prezentacje multimedialne, które
uczniowie zaprezentowali podczas spotkania
realizatorów Projektu z przedstawicielami gmin,
by³y ¿ywym komentarzem do inwestycji i przeobra¿eñ ekologicznych u stóp Karkonoszy.
25 wrzeœnia br. w Hotelu „Jelenia Struga”
w Kowarach spotkali siê realizatorzy Projektu
„Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” z samorz¹dowcami, dziennikarzami i wykonawcami kontraktów. Has³o przewodnie seminarium: „Nasze wspólne dobro”, m³odzie¿ interpretowa³a na rozmaite sposoby. Gimnazjaliœci z Mys³akowic przeprowadzili wcze-

wód, swoje uwagi zawieraj¹c nie tylko w prostych komunikatach, ale i w formie prac plastycznych, a nawet wierszy. Ich m³odzieñczy
entuzjazm i rzetelna wiedza o Projekcie zrobi³a ogromne wra¿enie na uczestnikach seminarium.
Seminarium by³o równie¿ okazj¹ do zapoznania goœci ze spo³ecznymi aspektami realizacji Projektu (o¿ywienie lokalnej gospodarki
us³ugowo-mieszkaniowej, gastronomicznej,

œniej wœród kolegów badania znajomoœci
Projektu, a wyniki przedstawili goœciom.
Uczniowie z Sosnówki przygotowali prezentacje multimedialne, zdjêcia i podzielili siê wiadomoœciami zwi¹zanymi z czystoœci¹ wód. M³odzi mieszkañcy Kowar zainteresowali siê stanem zaawansowania inwestycji ekologicznych w ich gminie, wykazuj¹c imponuj¹c¹ wiedzê na temat korzyœci p³yn¹cych z Projektu. Charakter prezentacji s³owno - plastycznej mia³o wyst¹pienie gimnazjalistów ze Szklarskiej Porêby. Na zakoñczenie uczniowie ze Starej
Kamienicy – grupa teatralna „Ma³a Scena” zaprezentowali zabawn¹, a jednocze- Seminarium w Kowarach
stworzeniu nowych miejsc pracy dla osób bez
œnie pouczaj¹c¹ inscenizacjê o koniecznokwalifikacji zawodowych) i omówienia stanu
œci ochrony œrodowiska.
zaawansowania inwestycji w poszczególnych
M³odzie¿ twórczo podesz³a do tematu ekogminach.
logii, dbania o zasoby naturalne i czystoœæ

Roboty na wszystkich kontraktach Projektu
przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem.
W gminie Kowary wybudowano ju¿ ponad
10 km sieci kanalizacji sanitarnej i oko³o
0,3 km sieci wodoci¹gowej. W gminie Mys³akowice wykonano ponad 60 km sieci kanalizacyjnej i 6,5 km wodoci¹gowej,
a w gminie Podgórzyn prawie 36,5 km nowej kanalizacji sanitarnej. Gmina Szklarska
Porêba aktualnie posiada ponad 5 km nowej sieci wodoci¹gowej i prawie 15 km kanalizacji sanitarnej. Ponadto odnotowano
18% stan zaawansowania budowy oczyszczalni œcieków w Szklarskiej Porêbie. Inwestorzy i mieszkañcy gmin mog¹ zatem ze spokojem myœleæ o nadchodz¹cych jesiennych
s³otach: sezon budowlany na placach budów
w czterech gminach zakoñczy siê znakomitymi wynikami.
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