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Dzia³aæ - myœl¹c krok do przodu
Informacja prasowa, Jelenia Góra 23.06.2009 r.
Uwaga uczestników procesu inwestycyjnego skupiona na projektowaniu i przygotowywaniu dokumentacji niezbêdnej do realizacji drugiego etapu Projektu. Dobre tempo robót reguluj¹cych gospodarkê wodnoœciekow¹ w gminach: Mys³akowice, Kowary
i Szklarska Porêba. Faza porz¹dkowania naruszonych pracami ziemnymi dróg. Odpowiedzialni za realizacjê Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap
I” wykorzystuj¹ dobr¹ aurê do dzia³añ bie¿¹cych, planuj¹c jednoczeœnie kolejne zadania.
Pierwszy etap Projektu Karkonoski System
Wodoci¹gów i Kanalizacji wchodzi w decyduj¹c¹ o finiszu fazê, a ju¿ Beneficjenci najwiêkszej inwestycji ekologicznej w Karkonoszach myœl¹ o kolejnym kroku. Uwaga ich
skupiona jest bowiem nad dzia³aniami zwi¹zanymi z wype³nieniem Kontraktu V Projektu
pn. „Dokumentacja techniczna dla zadañ

II etapu budowy i modernizacji”, który realizowany jest przez Firmê Projektow¹ Scott
Wilson. W ramach tego kontraktu zostan¹
wykonane projekty budowlane oraz uzyskane pozwolenia na budowê.
Równolegle Firma Tractebel Engineering
S.A. opracowuje Studium Wykonalnoœci
wraz z wnioskiem aplikacyjnym na dofinansowanie II etapu Projektu.
W dniu 9 czerwca br. odby³o siê spotkanie z udzia³em Przedstawicieli Rad Gmin,
Wójtów/Burmistrzów, Starostwa Powiatowego oraz WFOŒiGW we Wroc³awiu, na którym Firma Tractebel Engineering S.A. z Katowic – Wykonawca Studium Wykonalnoœci
przedstawi³a analizê finansow¹ i warianty
zakresu rzeczowego Projektu, które mog¹
byæ uwzglêdnione we wniosku o wsparcie
z Funduszu Spójnoœci. Z³o¿enie wniosku planowane jest na prze³omie sierpnia i wrzeœnia br. Obecnie gminy w porozumieniu

ze Spó³k¹ KSWiK ustalaj¹ optymalny zakres
rzeczowy mo¿liwy do uwzglêdnienia we
wniosku.
W spotkaniu poœwiêconemu drugiemu etapowi Projektu udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele Zwi¹zku Gmin Wyspy Wolin, którzy przygotowuj¹ siê do realizacji podobnego przedsiêwziêcia. Projekt firmowany przez
Spó³kê Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji jest wzorem dla innych podmiotów.
Wspó³praca kilku gmin przy porz¹dkowaniu
gospodarki wodno-œciekowej i dostosowaniu
jej do warunków unijnych jest nadal bowiem
zjawiskiem unikalnym w Polsce.
Dla Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” rok 2009 jest rokiem finalizacji inwestycji, rokiem podsumowañ. Na kontraktach budowlanych roboty
wykonywane s¹ w zadowalaj¹cym tempie.

Spotkanie w sprawie drugiego etapu Projektu

Stan zaawansowania rzeczowego Projektu
w gminie Mys³akowice przekroczy³ 90%!
Niemal o finiszowaniu mog¹ mówiæ tak¿e
wykonawcy pracuj¹cy na placach budów
w gminie Kowary – tam zrealizowano ponad 80% planów inwestycyjnych. W gminie Szklarska Porêba wybudowano ponad
50% z zaplanowanej sieci wodno-kanalizacyjnej, a stan zaawansowania budowy
oczyszczalni œcieków przekroczy³ 60%.
Realizacja Projektu na terenie wszystkich
gmin wesz³a w fazê, na któr¹ od dawna
czekali mieszkañcy objêci inwestycj¹, korzystaj¹cy na co dzieñ z dróg komunikacyjnych. Letnia aura pozwala nareszcie
porz¹dkowaæ i odtwarzaæ zgodnie z normami technologicznymi nawierzchniê dróg,
naruszon¹ podczas prac ziemnych. Dla realizatorów pier wszego etapu Projektu
KSWiK lato bêdzie pracowit¹ i owocn¹
por¹!
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