
Konferencja poświęcona realizacji projektów unijnych współfinansowanych 
ze środków Funduszu Spójności.

W dniu 15 listopada 2013 r. w miejscowości Wola Filipowska odbyła się konferencja 
podsumowująca realizowany przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Projekt pn. 
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze 
Rudawy”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Koszt całej inwestycji to ponad 162 mln z czego 98 mln stanowi wartość 
dofinansowania.

W zakresie realizowanego projektu zmodernizowana została Centralna Oczyszczalnia Ścieków 
w Krzeszowicach oraz wybudowane zostanie przeszło 200 km przewodów kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompowniami ścieków. Głównym celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice prowadzącej do poprawy jakości środowiska. 

Wśród zaproszonych gości byli między innymi Burmistrz Gminy Krzeszowice wraz z naczel-
nikami urzędu, beneficjenci z województwa małopolskiego realizujący podobne projekty, 
koordynatorzy NFOŚiGW oraz pracownicy Spółki.

Konferencję otworzyła pani Magdalena Walczowska – prezes Zarządu Spółki Wodociągi 
i Kanalizacja Krzeszowice, pełniąca również funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu. Pani 
Prezes wspomniała o początkach tworzenia strategii rozwoju gminy w zakresie infrastruktury 
sanitarnej, przedstawiła genezę projektu, omówiła etapy jego rozwoju oraz zaznaczyła, że Spółka 
wkracza w najtrudniejszy, bardzo ważny etap projektu – rozliczenie inwestycji. Podsumowując 
ostatnie cztery lata przedsięwzięcia, podkreśliła, że był to okres wypełniony owocną pracą wielu 
ludzi, których zaangażowanie pozwoliło uczynić gminie ogromny krok do przodu w zakresie 
przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska oraz poprawy standardu i jakości życia na terenie 
gminy.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję do zapoznania się z projektem innego beneficjenta - 
Zakładu Inżynierii Miejskiej z Mikołowa, który zaprezentowała Pani Barbara Janosz kierownik 
Jednostki Realizującej Projekt.

Podczas spotkania poruszone zostały tematy w kwestii bliskiej każdemu beneficjentowi 
dotyczące między innymi wybranych problemów prawnych związanych z przygotowaniem i reali-
zacją inwestycji, które omówiła Pani Jolanta Tryczyńska Celarek – wiceprezes Zarządu Spółki 
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice. Natomiast tematykę rozliczenia końcowego, zamknięcia 
rzeczowego i ekologicznego oraz trwałości projektu, przybliżyła uczestnikom konferencji Pani 
Sylwia Mróz – Specjalista ds. rozliczenia projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Konferencja była okazją do wymiany uwag, spostrzeżeń i konstruktywnych opinii na temat 
realizowanych projektów oraz podsumowaniem pewnego etapu inwestycji. 

Dzięki realizacji przedsięwzięcia aglomeracja Krzeszowice zostanie skanalizowana w 93,9%. 


