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Pe³nia lata - pe³nia robót
Informacja prasowa, Jelenia Góra 26.08.2008 r.
Pe³nia lata i wzmo¿ony ruch turystyczny
w Karkonoszach, Rudawach Janowickich i Izerach nie zwolni³y tempa robót prowadzonych
na wszystkich Kontraktach Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I”.
Prace zwi¹zane z budow¹ i modernizacj¹ sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej na terenie czterech gmin, nie tylko id¹ zgodnie
z harmonogramem, ale nawet go wyprzedzaj¹.
Zgodnie z harmonogramem posuwaj¹ siê
prace nad regulacj¹ gospodarki œciekowej
w gminie Podgórzyn oraz przy budowie oczyszczalni œcieków w gminie Szklarska Porêba.
Znacznie wyprzedzaj¹ harmonogram roboty
prowadzone na terenie gminy Mys³akowice, Kowary oraz przy budowie sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej w gminie Szklarska Porêba. I co
najwa¿niejsze: zakrojone na tak szerok¹ skalê
prace ziemne co prawda koliduj¹ z ruchem turystycznym, lecz go nie ograniczaj¹.

Stan zaawansowania robót na wszystkich
Kontraktach jest wiêcej ni¿ zadowalaj¹cy.
Kontrahenci prowadz¹cy roboty na terenie
gminy Mys³akowice mog¹ siê pochwaliæ ponad 95% wype³nieniem zadañ przy budowie
sieci wodoci¹gowej i 46% przy budowie kanalizacji sanitarnej. Stan zaawansowania robót przy budowie kanalizacji sanitarnej
w gminie Podgórzyn przekroczy³ 91%.
W gminie Szklarska Porêba wykonano 34%
sieci wodoci¹gowej i ponad 22% kanalizacji
sanitarnej. Roboty przy budowie oczyszczalni œcieków przy ulicy Hofmana w Szklarskiej
Porêbie realizowane s¹ zgodnie z harmonogramem. W gminie Kowary, gdzie najpóŸniej
wykonawca wszed³ na plac budowy, ju¿ w 8%
zrealizowano plan budowy kanalizacji sanitarnej.
Powy¿sze dane nie oddadz¹ jednak skali
i wagi Projektu, o którym œmia³o mo¿na po-

wiedzieæ, ¿e w ostatnich miesi¹cach sta³ siê
dŸwigni¹ rozwoju gospodarczego regionu. Na
placach budów pracuje ponad 20 firm budowlanych. Ich za³ogi to g³ównie pracownicy zewnêtrzni, ale równie¿ miejscowi. Firmy daj¹
nie tylko miejsca pracy osobom niewykwalifikowanym (zapotrzebowanie na takich pracowników jest wci¹¿ aktualne), ale o¿ywiaj¹ miejscowy rynek drobnego handlu i us³ug. Ponad
200 pracowników zape³ni³o niewielkie pensjonaty o niewygórowanym standardzie, których
nie brakuje w rejonie. Firmy us³ugowe i cateringowe, prze¿ywaj¹ równie¿ pracowite
i owocne lato. O¿ywienie gospodarcze zainicjowane wdra¿aniem Projektu jest niew¹tpliw¹
korzyœci¹, aczkolwiek wtórn¹. Celem Projektu

Szklarska Porêba – budowa oczyszczalni œcieków

jest bowiem uregulowanie gospodarki wodno-œciekowej zgodnie z normami Unii Europejskiej i standardami ekologicznymi, które
zmieni¹ komfort ¿ycia i bezpieczeñstwo
mieszkañców oraz turystów przyje¿d¿aj¹cych do tego zak¹tka Polski.
Na 29 wrzeœnia br. w „Jeleniej Strudze”
w Kowarach Spó³ka KSWiK zaplanowa³a kolejne seminarium. Tym razem bêdzie mia³o
ono szczególny charakter. Odbiorcami bêd¹
nie tylko kontrahenci i przedstawiciele samorz¹dów bior¹cych udzia³ w Projekcie. Do Kowar zostanie zaproszona równie¿ m³odzie¿
gimnazjalna z gmin: Kowary, Mys³akowice,
Podgórzyn i Szklarska Porêba – udzia³owców Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji, etap I”. Spojrzenie m³odych ludzi na Region, ekologiczne i spo³eczne aspekty przedsiêwziêcia realizowanego na ich
oczach, mo¿e byæ œwietn¹ lekcj¹ nie tylko
dla m³odzie¿y.
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