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Żyć w warunkach na miarę XXI wieku!
Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej mieszkańcy polskich miejscowości zyskują nową
infrastrukturę komunalną poprawiającą standard życia ludności. Jednym z przykładów tego zjawiska są
mieszkańcy Nawojowej Góry – miejscowości objętej Projektem realizowanym przez Spółkę Wodociągi
i Kanalizacja Krzeszowice pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji
Krzeszowice – dorzecze Rudawy”.
i potrzeb mieszkańców. – Mamy takie uzgodnienia, że co
Mieszkańcy naszej miejscowości czekali na
prawda w miejscu aktualnego rejonu prac przejazd
rozwiązanie problemu kanalizacji od dawna, dlatego już
samochodów jest wstrzymany, ale prace są tak
kilka lat temu, jeszcze w czasach, gdy nie byłam
prowadzone, że gdyby potrzebowała tamtędy przejechać
Sołtysem, założyli komitet kanalizacyjny – mówi Klaudia
straż pożarna czy pogotowie ratunkowe, to zawsze
Węgrzyn, Sołtys Nawojowej Góry. – W gruncie rzeczy
będzie to możliwe.
projekt sieci został wykonany ze środków zgromadzoNajwiększym zmartwieniem Pani Sołtys jest fakt,
nych przez właśnie ten komitet. To, że przedsięwzięcie
że nie wszyscy mieszkańcy mają obecnie gwarancję
kontynuowane jest w ramach Projektu unijnego jest dla
podłączenia do sieci. Dotyczy to tych, którzy niedawno
nas wyjątkowym szczęściem, gdyż ludzie po pierwsze
się pobudowali i nie byli ujęci w projekcie oraz
chcą żyć w warunkach na miarę XXI wieku, a po drugie
mieszkających tam, gdzie ukształtowanie terenu utrudnia
zdają sobie sprawę, że korzystanie z sieci kanalizacyjnej
prowadzenie sieci, jak przy ul. Doły. - Niestety, na razie
będzie dla nich tańsze, niż eksploatacja szczelnych
nie mamy zgody na budowanie przydomowych
szamb.
oczyszczalni ścieków. Mam jednak nadzieję, że po
Niestety, nie wszyscy mieszkańcy Nawojowej
oddaniu sieci kanalizacyjnej do użytkowania, podłączy
Góry będą mieli możliwość podłączenia do budowanej
się do niej jak największa liczba nieruchomości, zarówno
sieci, gdyż przez te kilka lat wiele zmieniło się w stosunku
tych ujętych w projekcie, jak również tych, które nie
do opracowanego projektu – ludzie zagospodarowali
zostały uwzględnione.
otoczenie domów, wybudowali garaże, wybrukowali
Mieszkańcy Nawojowej Góry liczą też, że budowa
kostką podwórza, zasadzili krzewy i drzewa. Dziś niekanalizacji będzie okazją do przebudowy dróg w całej
którzy nie chcieliby, by im ten dorobek zdewastowano.
miejscowości. Co prawda Projekt przewiduje doprowaA przecież w międzyczasie, powstały zupełnie nowe
dzenie nawierzchni do poprzedniego stanu, ale Rada
domy, nie ujęte w ogóle w tym Projekcie. Na szczęście,
Sołecka oraz Zebranie Wiejskie postanowiły znaczną
jak twierdzi Pani Sołtys, bieżąca współpraca zarówno
część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży działki
z Beneficjentem Projektu, czyli Spółką Wodociągi i Kanasołeckiej przeznaczyć na poprawę nawierzchni i wykonać
lizacja Krzeszowice, jak i z Wykonawcą, udaje się w ranakładki asfaltowe na całej powierzchni zniszczonych
mach dopuszczalnych odchyleń od projektu uratować
dróg łącząc środki sołeckie i wykonawcy kanalizacji.
większość obiektów, na których zależy mieszkańcom. –
W ten sposób Nawojowa Góra ma szansę
Najbliższe spotkanie z kierownictwem Spółki przewistworzyć swym mieszkańcom warunki życia godne XXI
dziane jest na 21 marca – mówi Pani Węgrzyn. – A spraw
wieku.
do załatwienia jest wiele, bo nie wszyscy dopilnowali
swoich spraw i nie sprawdzili jak będzie prowadzona
sieć, gdy projekt był wyłożony do wglądu publicznego.
Inni nie poinformowali sąsiadów, że zablokowali im
możliwość poprowadzenia sieci przez ich posesję. Na
szczęście pojawiło się coś takiego, jak sąsiedzka presja,
by nie utrudniać rozbudowy kanalizacji. Ludzie chcą
bowiem mieszkać w warunkach coraz bardziej
komfortowych i coraz bardziej ekologicznych.
Pani Klaudia ma także wiele ciepłych słów pod
adresem Wykonawcy sieci firmy ABM Solid S.A.
z Tarnowa, z którym można na bieżąco uzgadniać
aktualny zakres prac i dostosować go do warunków
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
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