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Przeczytaj:

Zakończono prace nad 40-milionową inwestycją

Dalszej. 

- Mam nadzieję, że budowa ta przyczyni się do poprawy 
jakości życia mieszkańców Łańcuta, ale też ściągnie tu 
inwestorów, którzy stworzą kolejne miejsca pracy - mówił 
podczas konferencji podsumowującej projekt rozbudowy 
oczyszczalni wicemister sportu Bogusław Ulijasz. 

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł niemal 40 mln zł, 
z czego ponad 22 mln pochodziły z dotacji z Unii 
Europejskiej z Funduszu Spójności.

- Na tę budowę przywieźliśmy 400 gruszek betonu, zużyliśmy 3 tony stali, za to wywieźliśmy 10 
ciężarówek potu wlanego w tę inwestycję. Sprawa z jednej strony jest prosta, z drugiej 
niepowtarzalna. To obiekt, który musi pracować nieustannie - zauważył Rafał Markiewicz z firmy 
Instal Kraków, która była generalnym wykonawcą inwestycji. 

Konferencję, która miała miejsce w Hotelu Łańcut, zakończyła część artystyczna, podczas której wystąpił 
zespół taneczny Rytm oraz Luiza Ganczarska. 

Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do Woli Dalszej na zwiedzanie przebudowanej 
oczyszczalni ścieków, gdzie dokonano jej uroczystego otwarcia. Wstęgę przecinali: poseł na sejm RP 
Kazimierz Gołojuch, burmistrz miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak, prezes zarządu Łańcuckiego Zakładu 
Komunalnego Andrzej Antosz, ks. Alojzy Szwed oraz mistrz oczyszczalni ścieków Marek Rajzer. 

Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. starosta powiatu łańcuckiego Adam Krzysztoń, wójt 
Gminy Łańcut Zbigniew Łoza, wójt Gminy Białobrzegi Franciszek Masłoń, wójt Gminy Rakszawa Maria 
Kula czy wójt gminy Czarna Edward Dobrzański. 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni prowadzi do polepszenia jakości ścieków oczyszczonych 
odprowadzanych do rzeki Wisłok i usprawnienia procesu stabilizacji osadów jak również ich 
przetwarzania oraz dalszego wykorzystania jako źródła energii lub nawozu. 
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Na forum istnieje możliwość oceny wypowiedzi, można oddawać głosy pozytywne jak i negatywne.
Dzięki Tobie Forum może być lepsze! Klikaj w ikonę kosza  aby zgłosić wpis do usunięcia z powodu nadużycia.
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Forum jest miejscem wymiany informacji, komentarzy oraz rodzenia się inicjatyw. Eliminowane będą wszelkie wypowiedzi zawierające 
wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie użytkowników portalu, członków redakcji i innych osób. 
Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, lecz nie dotycząca spraw osobistych.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
Wydawca portalu lancut.gada.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające 
wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
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