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przyczynia siê do zmniejszenia ró¿nic spo³ecznych i gospodarczych
pomiêdzy obywatelami Unii Europejskiej

Zakopali symboliczn¹ rurê!
Informacja prasowa, Jelenia Góra 17.04.2007
29 marca 2007 roku na konferencji
w Mys³akowicach burmistrz miasta Kowary
Miros³aw Górecki, wójt gminy Mys³akowice
Zdzis³aw Pietrowski, wójt gminy Podgórzyn
Anna Latto i burmistrz miasta Szklarska Porêba Arkadiusz Wichniak dokonali symbolicznego zakopania pierwszej rury kanalizacyjnej, stanowi¹cej pocz¹tek budowy nowego systemu wodno-kanalizacyjnego! To
kolejny krok w ramach Projektu pn.: „KARKONOSKI SYSTEM WODOCI¥GÓW I KANALIZACJI, etap I”, realizowanego na terenie czterech gmin nale¿¹cych do Zwi¹zku
Gmin Karkonoskich.
Marcowa konferencja w Mys³akowicach
zgromadzi³a dziennikarzy, gospodarzy
gmin objêtych Projektem, realizatorów inwestycji ekologicznej na miarê XXI wieku,
a tak¿e przedstawicieli instytucji, które przyczyni³y siê do pozyskania dotacji na ten cel
z Unii Europejskiej. Wrêczone dyplomy
i nagrody by³y form¹ podziêkowania za starania o unijne dotacje, a zakopanie rury -

symbolicznym przejœciem do fazy prac budowlanych przy nowym systemie.
Zwi¹zek Gmin Karkonoskich ju¿ od
1999 roku poszukiwa³ Ÿróde³ finansowania
inwestycji, która rozwi¹za³aby problem zaopatrzenia terenów le¿¹cych u stóp Karkonoszy w czyst¹ wodê i umo¿liwi³a budowê
systemu kanalizacji i oczyszczalni œcieków.
Tym bardziej, i¿ w gminach bêd¹cych

wspó³uczestnikami Projektu wa¿nym produktem i Ÿród³em utrzymania mieszkañców jest turystyka, a na ich terenie znajduj¹ siê: Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Bobru. Wydawa³o siê, ¿e nie
ma szans na kompleksowe i nowoczesne
rozwi¹zanie problemu: gminy mog³y maksymalnie przeznaczyæ na inwestycje rocznie od 500 tysiêcy do 1 mln euro. Opieraj¹c siê tylko na w³asnych œrodkach nowoczesny system wodno-kanalizacyjny zbudowano by za 50, a mo¿e za 100 lat.
Nowa formu³a prawna i powo³anie
spó³ki z o.o. Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji umo¿liwi³y pozyskanie
dotacji z Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej. Wartoœæ pierwszego etapu Projektu zosta³a oszacowana na ponad
58 mln euro, w tym 49,4 mln euro stanowi dotacja Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójnoœci. Pozosta³e to œrodki w³asne Beneficjenta (1,5 mln euro) i pozyskane w formie po¿yczki inwestycyjnej z Narodowego (5,1 mln euro) i Wojewódzkiego (2,1 mln euro) Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Traktat Akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zobowi¹zuje gminy najdalej do
31 grudnia 2010 roku do posiadania infrastruktury zabezpieczaj¹cej usuwanie
i oczyszczanie œcieków zgodnie z normami unijnymi. Nie jest tajemnic¹, ¿e na
dzieñ dzisiejszy stan czystoœci wód i gleb

pozostawia wiele do ¿yczenia. Niepokój
budzi powszechnie stosowane odprowadzanie nieoczyszczonych œcieków do rowów i strumieni karkonoskich. Dziêki Projektowi: „Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji, etap I” do 31 grudnia 2009
roku, terminu zakoñczenia pierwszego etapu inwestycji, sytuacja ekologiczna ulegnie
radykalnej poprawie.
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