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Roboty w Kowarach rozpoczête!

mienie kolejnych brygad pozwoli w najbli¿szych tygodniach na rozszerzenie frontu
robót.
W celu przybli¿enia mieszkañcom problemów zwi¹zanych z realizacj¹ zadania,
z inicjatywy Burmistrza Miasta Kowary or-
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Na terenie Kowar rozpoczê³y siê roboty
zwi¹zane z budow¹ sieci wodoci¹gowej wraz
z ujêciem wody i stacj¹ wodoci¹gow¹ oraz
budow¹ i modernizacj¹ sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnosp³awnej. Zadanie to jest Kontraktem nr VI Projektu 2005/
PL/16/C/PE/013 pn. „Karkonoski System
Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I”, realizowanego w ramach Funduszu Spójnoœci.
Wartoœæ robót budowlanych w gminie
Kowary – zgodnie z zawarta umow¹ – wynosi netto 11.127.655,78 euro. Kontrakt podzielony jest na 5 zadañ:
1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i ogólnosp³awnej w Kowarach – Centrum.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Krzaczyna.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodoci¹gowej w dzielnicy Podgórze.

4. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej oraz budowa sieci wodoci¹gowej
w dzielnicy Wojków.
5. Budowa ujêæ wody, stacji wodoci¹gowej i ruroci¹gów wody w dzielnicy Podgórze.
W wyniku zrealizowania inwestycji,
w gminie Kowary wybudowanych zostanie
ponad 4 km sieci wodoci¹gowej, ponad
39 km kanalizacji sanitarnej oraz prawie
1,3 km kanalizacji deszczowej. Zakres kontraktu obejmuje ponadto budowê dwóch
pompowni œcieków, a tak¿e ujêcia wody
wraz ze stacj¹ uzdatniania.
25 czerwca 2008 roku firmie SKANSKA
S.A. z Warszawy, która realizuje to zamówienie, zosta³ przekazany plac budowy. Do
koñca lipca wykonawca wykona oko³o
3 km sieci kanalizacyjnej. Prace realizuje
jednoczeœnie na kilku odcinkach. Urucho-

Gmina Kowary

ganizowane s¹ spotkania informacyjne
z mieszkañcami gminy. Do tej pory wziêli
w nich udzia³ mieszkañcy Podgórza, Wojkowa i dzielnicy Centrum. W sierpniu planowane jest spotkanie w Krzaczynie.
27 czerwca w Pa³acu Wojanów odby³o siê seminarium poœwiêcone realizacji
inwestycji „Karkonoski System Wodoci¹gów i kanalizacji, etap I”. Wziêli w nim
udzia³ m.in. przedstawiciele gmin, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wykonawców. Dominuj¹cym tematem spotkania by³ planowany do realizacji etap II
Projektu. Efektem zrealizowania zadañ II
etapu, bêdzie pe³ne wyposa¿enie gmin
uczestnicz¹cych w Projekcie w infrastrukturê z zakresu gospodarki wodno-œciekowej.
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