Kanalizacj a dla grain
za 160 mln zlotych
^ Dotadsiecrosla
powoli,boniebylo
natopieniQdzy
juz notorycznie
wylewane do rzek
PawelChwaS
100 kilometrow kanalizacji i ponad 50 km wodociagupowstanie
przez najblizsze trzylata w czterech pogorzanskich gminach:
Tuchow, Ryglice, Rzepiennik
Strzyzewski i Cif zkowice.

Wartosc realizowanego przez
gminyprojektuuporz^dkowania
gospodarki wodno-sciekowej
zlewni rzeki Biata si^ga 160 milionow zlotych, z czego blisko
100 mln to dofinanso wanie z UE.
- To duza szansa dla mojej
gminy. Bfdziemy mogli zyc
w czystszym srodowisku, zaopatrzeni w wode niezaleznie
od warunkow atmosferycznych
-powodzi czy suszy- zauwaza
Jozef Szymanski, dotychczasowyburmistrzCiezkowic.
W6jtsa.siedniegoRzepiennika
- Kazimierz Fudala dodaje, ze
jego gmina ze wzgl^du narozproszon^ zabudow^ i gorzysty teren

miala do tej pory trudnosci z pozyskaniem jakiegokolwiek dofinansowania nabudowe kanalizacji. -Dzieldtemuprojektowi teraz b^dzie czysciej - cieszy si?.
Podobnie mow! Bernard
Karasiewicz z Ryglic, gdzie z racji
ograniczonej iloscisrodkow, kanalizowanie i wodoci^gowanie
gminy koncentrowab si? giownie na Ryglicach. Pozostate miejscowosci wwifkszosci s^pozbawione jednej idrugiej sieci.
- To s^ trudne inwestycje,
do ktorych niejednokrotnie
trzeba przekonywac samych
mieszkancow, bo z roznych powodow podchodz^ do tego te-

UrszulaWolak
Tarnow

Jakimbytby artysq
Jaka, tworzytby dzis
kie pytania zadaja_
wszyscy mitosnicy
frontmena Beatles
Lennona.
Na szczfscie p
matu z oporami - zauwaza Ma{Lennon twierdzit,
riusz Rys, burmistrz Tuchowa.
Mi?dzy innymi po to, aby popularniejsiodCh
uswiadomic opinii publicznej, tystyczne dokona
jak wazne jest odprowadzanie niepozwola_latwoo
sciekow poprzez kanalizacje, niec.
Wsiedemdziesi
a nie np. wprost do rzeki, spolka
,,Dorzecze Biatej" realizuj^ca urodzinLennona, w
projekt podpisata umow? latodzalozeniagru
z wroctawska^ firm^, ktora zaj- lesorazwtrzydzie
mowacsi^bfdziepromocj^pro- tragicznej smierci
ekologicznych zachowan wsrod nowskie Centrum K
mieszkancow czterech gmin.
Za trzylata do sieci kanalizacyjnej podl^czonych zostanie
blisko 8 tysi^cy, a do sieci
wodociagowej 4 tysiace nowych
uzytkownikow.
0893016/00

DRODZY MieSZKAlilCY GMINY D$BNO
Serdecznie dzi$kuj$ wszystkim mieszkahcom gminy Dqbno
za udzielone mi poparcie w wyborach na wq/ta gminy.
Dzi$kuj$za kazdygfos, szczego/nie tym, ktorzy mi zaufali.
Zachqcam do wziqcia udziatu w drugiej turze wyborow rowniez tych,
ktorzy w nich nie uczestniczyli.
Nasza gmina potrzebuje zmian na lepsze.
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Gtqboko wierz$, ze z Pahstwa pomocq bqdzie to mozliwe.
doRad
Z wyrazami szacunku
Wiesfaw Koztowski
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