Wa¿na nie tylko rura!
INFORMACJA PRASOWA
16.11.2010 r.
W ramach Projektu pn. „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” zakoñczone zosta³y wszystkie kontrakty budowlane realizowane na terenie czterech gmin :
Kowar, Podgórzyna, Mys³akowic i Szklarskiej
Porêby. Z tej okazji na rêce Pani Marioli Jakubów – Pe³nomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz wszystkich pracowników Jednostki Realizacji Projektu listowne gratulacje
przekaza³ Stanis³aw Gaw³owski - Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Œrodowiska:
„(...)¯yczê Pañstwu realizacji wielu kolejnych
inwestycji, które podobnie jak w³aœnie zakoñczony projekt, bêd¹ wp³ywa³y na podniesienie jakoœci ¿ycia mieszkañców, jak równie¿
wp³yn¹ korzystnie na poprawê œrodowiska
naturalnego tego tur ystycznego regionu
i zwiêksz¹ jego atrakcyjnoœæ”.

Podsumowania pierwszego etapu jednego
z najwiêkszych Projektów w Polsce dokonano
5 listopada 2010 roku w Pa³acu Wojanów.
Wœród zaproszonych goœci, obok realizatorów
i wykonawców Projektu, burmistrzów i wójtów
wspomnianych wczeœniej gmin, w spotkaniu
udzia³ wziê³a Gra¿yna Hadjiraftis z Ministerstwa Œrodowiska. W oficjalnym wyst¹pieniu
i kuluarowych rozmowach podkreœla³a znaczenie inwestycji ekologicznej dla tego regionu.
Udzia³owcy przedsiêwziêcia odkrêcaj¹c
„zasuwê” symbolicznie oddali do u¿ytku nowowybudowany system.
Pocz¹wszy od inicjatywy Zwi¹zku Gmin
Karkonoskich, decyzji w sprawie przyznania
dotacji unijnej, po konferencjê wieñcz¹c¹ finisz robót budowlanych – wielokrotnie wymieniano zakres rzeczowy Projektu - iloœæ po³o¿onych nowych rur kanalizacyjnych oraz licznie wybudowanych obiektów – stacji uzdatniania, stacji dezynfekcji i ujêæ wody. W ra-

mach Projektu wybudowano bowiem
ok. 210 km nowej i zmodernizowano blisko
20 km istniej¹cej ju¿ kanalizacji sanitarnej wraz
z licznymi przepompowniami, zbudowano
i zmodernizowano ok. 30 km sieci wodoci¹gowej, usprawniono kanalizacjê deszczow¹ oraz
wybudowano oczyszczalniê œcieków w Szklarskiej Porêbie.
Ale przecie¿ najwa¿niejszy jest efekt ekologiczny Projektu! O tym zadecyduj¹ mieszkañ-

Symboliczne otwarcie systemu kanalizacji sanitarnej
i wodoci¹gowej przez udzia³owców
Projektu KSWiK, etap I

cy czterech gmin, na terenie których radykalnie przebudowana zosta³a gospodarka wodno-œciekowa. Na w³aœcicielach nieruchomoœci

spoczywa bowiem obowi¹zek pod³¹czenia
gospodarstw do nowej sieci.
Raport koñcowy podsumowuj¹cy pierwszy etap Projektu zostanie przedstawiony Instytucjom Zarz¹dzaj¹cym tj. NFOŒiGW oraz
Ministerstwu Rozwoju Regionalnego do koñca lutego 2011 roku. W czerwcu 2011 roku
do weryfikacji zostanie przed³o¿ony Komisji Europejskiej. Kwalifikowalnoœæ wydatków
zwi¹zanych z Projektem „Karkonoski System
Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” obowi¹zuje do koñca grudnia 2010 roku, dzia³ania kontrolne bêd¹ zaœ trwa³y jeszcze przez
najbli¿sze piêæ lat.
Pozostanie ju¿ tylko korzystaæ z inwestycji przyczyniaj¹cej siê do poprawy jakoœci
œrodowiska naturalnego w nieprzeciêtnym
regionie, aby ¿yæ w nim tak jak wielokrotnie podkreœlaliœmy – ponadprzeciêtnie.
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