
PODZIEKOWANIE

Komitet Spoleczny Upamiqtnienia ELWRO

pragnie podziqkowa1 za wsparcie, 2yczliwofi, wktad umo2liwiajqcy

zrealizowanie w kr6tkim czasie, bo zaledwie w przeciqgu 6 miesiqcy, projektu

upamiqtnienia ELWRO.

W pierwszej kolejnoSci dziqkujemy:

bytym Elwrowcom plastykom z Biura Generalnych Dostaw:

o Edwardowi Pelechowi

. Mieczyslawowi Pirogowi

Kt6rzy zaprojektowali obiekt - formq przestrzennA upamiqtniajqcq ELWRO.

in2. Wlodzimierzowi Witten beckowi a utorowi projektu podSwietlenia

obiektu.

Dariuszowi Kamifiskiemu iJackowi Zdrence ze Sp6tki ADIN za pomoc i udziat

w poszukiwaniu najlepszych rozwiqzari.

bytym Elwrowcom z BGD Tadeuszowi KwaSniewiczowi (obecnie studio

proje ktowe,, M od u s " ) oraz Arkowi J a rostawskie m u.

Wszystkim im gorqca dziqkujemy za bezinteresownE pomoc i wktad w realizacjq

przedsiqwziqcia upamiqtnienia. :

Dziqkujemy bylym pracownikom ELWRO, sympatykom ELWRO, mieszkadcom

Wroclawia i nie tylko, kt6rzy wsparli finansowo projekt upamiqtnienia.

' Dziqkujemy serdecznie sponsorom za ich wsparcie finansowe i rzeczowe.

Sktadamy podziqkowania dla :

Banku Zachodniego WBK S.A., dla

Polskiego Towarzystwa lnformatycznego -Zarzqd Gt6wny oraz dla

Oddzialu PTI we Wroctawiu, dla

Stowarzyszenia Ksiqgowych Oddziat DolnoSlqski, dla

Stowarzyszenia ln2ynier6w i Technik6w Komunikacji RP oddziat Wroctaw,

dla

Firmy,,Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel" ze Strzegomia, dla

Zakladu lnstalacji Elektrycznych Mirostaw Walczak, dla

MetalERG z OtawY



Dziqkujemy Prezydentowi Wroclawia Panu Rafatowi Dutkiewiczowi za objqcie
Patronatem Honorowym upamiqtnienia ELWRO i za inicjatywq w skierowaniu
do Rady Miejskiej wniosku o nadanie nazwy,skwer ELWRO".

Dziqkujemy Radzie Miejskiej Wroclawia za jednogto6nie podjqtq uchwatq o
nazwaniu skweru,,Skwerem ELWRO".

Podziqkowania kierujemy do Pa na Jerzego Skoczylasa Przewod niczqcego

Komisji Kultury i Nauki ido cztonk6w Komisji za przychylno6i, wsparcie i

a kceptacjq propozycj i.

Podziqkowania r6wniez kierujemy do:

Zarzqdu Zieleni Miejskiej - za dzialania zdecydowanie upiqkszajqce skwer

iotoczenie, a tak2e

Kierownictwa i specjalist 6w z Zarzqdu Dr6g i Utrzymania Miast a, ktorzy

opiniowali, akceptowali iwydawali decyzje zwiqzane z projektem oraz

zrealizowali dziatania dla poprawy stanu otoczenia skweru.

Dziqkujemy wszystkim, kt6rzy sprzyja I i rea I izacji przedsiqwziqcia.

Komitet Spoleczny U pomiqtnie nia ELWRO :

Janina Rudze, Bogdan Safader, Adam Urbanek, Krzysztof Konopacki,laroslaw
Kutkowski, Kazimierz Mozu rkiewicz.


