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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

Uwaga skupiona na kontrakcie
mys³akowickim!

letnich na pe³nych obrotach. S¹ to jednak
uci¹¿liwoœci czasowe, od przysz³ego roku
nie bêdzie ¿adnych problemów z przejezdnoœci¹, czy funkcjonowaniem miasta. Takich
problemów nie maj¹ wykonawcy buduj¹cy
oczyszczalnie œcieków przy ulicy Hofmana
w Szklarskiej Porêbie.
W gminie Podgórzyn trwa porz¹dkowanie terenów poinwestycyjnych. W³aœciciele
nieruchomoœci i dzia³ek, co prawda sporadycznie zg³aszaj¹ jednak problemy zwi¹za-

Informacja prasowa, Jelenia Góra 28.07.2009 r.
Uwaga Beneficjenta jest skupiona na pracach finalizuj¹cych kontrakt VII na terenie
gminy Mys³akowice. Roboty budowlane prowadzone w Kowarach i œcis³ym centrum
Szklarskiej Porêby posuwaj¹ siê naprzód
pomimo trudnych warunków. Wyartyku³owano potrzebê planowania III etapu Projektu
„Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji”.
Kluczowym zadaniem bie¿¹cych tygodni
s¹ prace finalizuj¹ce kontrakt nr VII Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” pn. „Budowa sieci wodoci¹gowej w D¹browicy i Mys³akowicach na
osiedlu Têcza i ul. Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Kostrzyca, Bukowiec, Mys³akowice, £omnica, Wojanów – Bobrów i D¹browica”.

Roboty budowlane porz¹dkuj¹ce gospodarkê wodno - œciekow¹ na terenie gminy
Kowary aktualnie prowadzone s¹ na ulicy
Kowalskiej, Wiejskiej i Podgórze. W¹skie
jezdnie, gêsta sieæ instalacji podziemnej,
ulice biegn¹ce wzd³u¿ rzeki wymuszaj¹
wrêcz „koronkow¹” robotê od wykonawców. Pomimo utrudnieñ organizacyjnych
zwi¹zanych z zapewnieniem p³ynnoœci komunikacyjnej mieszkañcom tego newralgicznego terenu, roboty posuwaj¹ siê naprzód!
W Szklarskiej Porêbie plac budowy obj¹³
œcis³e centrum miasta. Wykonawcy pracuj¹cy na tym kontrakcie tak¿e nie maj¹ ³atwego zadania, koreluj¹c dzia³ania w³asne
oraz ulokowanych tam podmiotów gospodarczych, funkcjonuj¹cych w miesi¹cach

Kowary; ul. Podgórze

ne z zapadniêciami terenu, nieporz¹dkiem
– pozosta³oœciami po zakoñczonych ju¿
pracach ziemnych - na bie¿¹co s¹ one rozwi¹zywane. Jednoczeœnie w dobrym tempie przebiega pod³¹czanie poszczególnych
gospodarstw do nowo wybudowanej sieci
sanitarnej. Wnioski o techniczne warunki
przy³¹czenia do sieci dostêpne s¹ w Oddzia³ach Spó³ki jak równie¿ na stronie internetowej www.kswik.eu
Gor¹cy okres prac ziemnych zwi¹zanych z finalizacj¹ etapu I Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji”
nie blokuje dzia³añ na rzecz kolejnego etapu Projektu. Po dokonaniu g³êbszych analiz zakresu rzeczowego planowanych inwestycji, które gminy mog¹ udŸwign¹æ
spe³niaj¹c wymogi prawne, ju¿ dziœ wyartyku³owano potrzebê zarysowania etapu
trzeciego tej inwestycji ekologicznej porz¹dkuj¹cej gospodarkê wodno-œciekow¹
u stóp Karkonoszy.
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