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Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/013 pn.: „Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji, etap I”, wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
przyczynia siê do zmniejszenia ró¿nic spo³ecznych i gospodarczych
pomiêdzy obywatelami Unii Europejskiej

Zakoñczenie kontraktu
podgórzyñskiego!

do prowadzenia prac porz¹dkowych i usuwania ewentualnych usterek.
Zimowa aura, mrozy i œnieg nie pozwalaj¹ na kontynuowanie robót budowlanych
na pozosta³ych kontraktach Projektu. Wykonawcy, zmuszeni do przerwy sezonowej, czekaj¹ na ponowne wejœcie na place budów.

Informacja prasowa, Jelenia Góra 27.01.2008 r.
Pierwszy z kontraktów budowlanych
w ramach Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” zosta³ zakoñczony! Podsumowanie kontraktu podgórzyñskiego zaplanowano na 12 marca br.
w Pa³acu Staniszów. Wykonawców pozosta³ych kontraktów budowlanych mroŸna zima
zmusi³a do przerwy sezonowej. Trwaj¹ natomiast prace nad projektowaniem drugiego etapu Projektu.
Kontrakt VIII, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni¹ dla miejscowoœci Mi³ków i Œciêgny w gminie Podgórzyn
i kolektora tranzytowego na terenie Mys³akowic ukoñczono zgodnie z terminem. Wykonawca Kontraktu VIII – spó³ka jawna ATA –
Technik z Budzynia, Maciej i Wies³aw Gra-

mowscy – podpisa³a umowê 11 maja 2007
roku i zobowi¹za³a siê do zakoñczenia Kontraktu z dniem 11 stycznia 2009 roku. W tym
czasie wykonano 41,6 km kanalizacji sanitarnej, wybudowano jedn¹ przepompowniê
g³ówn¹ w Mi³kowie i szeœæ przepompowni lokalnych. Oficjalne podsumowanie kontraktu
podgórzyñskiego zaplanowano podczas kolejnego seminarium, które odbêdzie siê
12 marca br. w Pa³acu Staniszów. Gospodarze
i mieszkañcy gminy Podgórzyn mog¹ odetchn¹æ z ulg¹: zakoñczono niezbêdne – choæ
z pewnoœci¹ uci¹¿liwe – roboty budowlane,
co nie znaczy, ¿e budowlañcy opuszcz¹ plac
budowy. Zgodnie z zawart¹ umow¹ po zakoñczeniu robót budowlanych Wykonawca
przez okres 12 miesiêcy zobligowany jest

Przepompownia g³ówna w Mi³kowie

Zima nie przeszkadza natomiast tym, którzy pracuj¹ nad projektowaniem II etapu
Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji” dla gmin Kowary, Mys³akowice i Podgórzyn. Prace s¹ zaawansowane i pozwalaj¹ z nadziej¹ oczekiwaæ na
pokonanie kolejnych etapów zadania.
Zakoñczono ponadto procedurê wy³aniania wykonawcy studium wykonalnoœci dla
II etapu Projektu, przewidzianego do realizacji na lata 2007 - 2013. Wykonawc¹
zosta³a firma Citec z Katowic. Seminarium
w Staniszowie, zaplanowane na 12 marca
br., bêdzie okazj¹ do spotkania liderów Projektu, mediów, wykonawców i samorz¹dowców wspieraj¹cych inwestycjê ekologiczn¹ wzbudzaj¹c¹ w gminach objêtych
inwestycj¹ ¿ywe zainteresowanie.
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