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Sukces dla œrodowiska
- obowi¹zek dla spo³ecznoœci
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4 grudnia br. w Mi³kowie na konferencji
pod has³em: „Inwestycja w przysz³oœæ” wykonawcy piêciu kontraktów na roboty budowlane prezentowali zebranym stan realizacji Projektu pn.: „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I”. W tym samym dniu przekazano do eksploatacji wodoci¹g dla mieszkañców D¹browicy (o d³ugoœci 7,3 km!). Pierwsze efekty s¹ zatem
widoczne.
Kolejne spotkanie Beneficjenta Projektu
z wykonawcami robót budowlanych, mediami oraz samorz¹dowcami z gmin objêtych inwestycj¹ odby³o siê 4 grudnia br. w Hotelu „Pa³ac” - Restauracja "Spi¿" w Mi³kowie. Dyskutowano wokó³ tematu: „Inwestycja w przysz³oœæ” – „Karkonoski System Wodoci¹gów

Konferencja w Mi³kowie

i Kanalizacji, etap I”jako przyk³ad inwestycji
ekologicznej wspó³finansowanej ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spój-

noœci. Prelegentami na konferencji byli wykonawcy robót budowlanych prowadzonych
w czterech gminach objêtych Projektem. Podzielili siê z uczestnikami spotkania swoimi
sukcesami, zaprezentowali stan realizacji kontraktów, ale i wskazali problemy, na które
napotykaj¹ w codziennej pracy. K³opoty
z niezinwentaryzowanymi urz¹dzeniami, czy
starymi sieciami czasem opóŸniaj¹ – ale nigdy nie przekreœlaj¹ – finalizacjê etapu pierwszego Projektu.
Mariola Jakubów, kierownik Jednostki Realizuj¹cej Projekt Spó³ki Karkonoski System
Wodoci¹gów i Kanalizacji, podkreœla³a podczas konferencji w Mi³kowie przyspieszenie
realizacji inwestycji ekologicznej na miarê XXI
wieku. Od momentu zidentyfikowania potrzeby rozbudowy sieci urz¹dzeñ zwi¹zanych
z gospodark¹ wodno-œciekow¹ w tym unikalnym zak¹tku Polski do wbicia pierwszej ³opaty
pod budowê nowych sieci minê³o 9 lat. Dwuletni okres realizacji pierwszego etapu Projektu jest kropk¹, któr¹ siê stawia po dobrze
wykonanej pracy. „Zrealizowanie przedsiêwziêcia - wskazywa³a Mariola Jakubów - jest
sukcesem dla œrodowiska, a obowi¹zkiem dla
spo³ecznoœci”!
Mi³ym akcentem wieñcz¹cym konferencjê
w Mi³kowie by³a prezentacja multimedialna

m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami
Integracyjnymi w £omnicy. Nowoczesnymi
œrodkami przekazu opowiedzieli o tym, jak
na przestrzeni wieków ludzie radzili sobie
z rozwi¹zaniami technologicznymi gospodarki wodno - œciekowej. Recytuj¹c wiersze
o chorej planecie, m³odzie¿ po raz kolejny
udowodni³a, i¿ ekologia nie jest dla nich pustym sloganem.
Po tak intensywnym okresie robót budowlanych na wszystkich kontraktach w czterech gminach, od 19 grudnia br. place budów z robotnikami opustoszej¹. Zaplanowana przerwa œwi¹teczno-noworoczna
potrwa do 5 stycznia 2009 roku. Szczêœliwego Nowego Roku i przyspieszenia podobnego do inwestycji ekologicznej, któr¹
mo¿emy z uwag¹ obserwowaæ!
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