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Trwaj¹ prace porz¹dkowe na terenie gmin
Kowary i Mys³akowice - gdzie zakoñczone
zosta³y wszystkie roboty budowlane w ramach
Projektu pn. „Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji, etap I”. W gminie Podgórzyn
min¹³ ju¿ roczny okres zg³aszania wad i usterek oraz usuwania nieprawid³owoœci przez
Wykonawcê Kontraktu nr VIII. W Szklarskiej
Porêbie uwaga skupiona jest na wykonaniu
ostatnich zadañ budowlanych – do 31 paŸdziernika br. zostan¹ sfinalizowane.
Wszystkie zadania na kontraktach budowlanych w gminie Kowary, Mys³akowice i Podgórzyn zosta³y zrealizowane. Na terenie
dwóch pierwszych jest czas porz¹dkowania
dróg i usuwania usterek oraz doprowadzanie
nieruchomoœci i posesji do stanu wskazanego
przez w³aœcicieli.

Intensywne roboty ziemne kontynuowane s¹
na terenie Miasta Szklarska Porêba. W ramach
Kontraktu nr IX – „Budowa i modernizacja sieci
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w gminie
Szklarska Porêba” w trzech punktach miasta
budowane s¹ krótkie odcinki sieci spinaj¹cych
ca³y system. W dobrym tempie posuwaj¹ siê
tak¿e prace zwi¹zane ze stacj¹ uzdatniania
wody „Leœny Domek”. Obiekty kubaturowe
powsta³e w ramach Kontraktu nr IX zosta³y ju¿
wykonane, trwa teraz wyposa¿anie ich w aparaturê odpowiedzialn¹ za technologiê filtracji
i uzdatniania wody.
W ramach Kontraktu nr X – „Budowa
oczyszczalni œcieków przy ul. Hofmana
w gminie Szklarska Porêba” zosta³a wybudowana nowa t³ocznia œcieków przy ulicy
Prusa. T³ocznia ta jest w pe³ni zautomatyzowanym systemem do przesy³ania œcieków komunalnych, która ogranicza do minimum zagro¿enia wystêpowania niedro¿noœci oraz

eliminuje powstawanie niepo¿¹danych zapachów.
Niegdyœ uk³ad kolektorów sanitarnych w mieœcie rozdzielony by³ na trzy niezale¿ne zlewnie
kanalizacyjne zakoñczone oczyszczalniami
œcieków. Najwiêksz¹ zlewniê obs³ugiwa³a
oczyszczalnia przy ulicy Prusa o przepustowoœci 1900 m3/na dobê. Drug¹, co do wielkoœci
by³a zlewnia oczyszczalni œcieków przy ulicy
Hofmana, najmniejsz¹ zaœ zlewnia oczyszczalni
Eliot. Stan techniczny oraz u¿yte technologie
powodowa³y, ¿e istniej¹ce obiekty nie spe³nia³y wymagañ, co do parametrów i jakoœci odprowadzanych œcieków.

T³ocznia œcieków przy ul. Prusa w Szklarskiej Porêbie.

Nowowybudowana oczyszczalnia przy
ulicy Hofmana zast¹pi dawne niewydolne
oczyszczalnie.
Zadanie to, w pe³ni uzasadnione pod
wzglêdem funkcjonalnym i ekonomicznym,
pozwoli³o radykalnie przebudowaæ gospodarkê wodno–kanalizacyjn¹ w Gminie
Szklarska Porêba.
Niestety ostatnie gwa³towne opady deszczu spowolni³y porz¹dkowanie bardzo trudnego terenu nad rzek¹ Kamieñczyk. Wzmo¿ona czujnoœæ i zaanga¿owanie odpowiedzialnych za ten odcinek daje jednak pewnoœæ, ¿e termin zakoñczenia robót nie bêdzie przesuniêty.
Mieszkañcy gmin objêtych Projektem
mog¹ odetchn¹æ – uci¹¿liwoœci komunikacyjne zwi¹zane z przebudow¹ sieci nale¿¹
do przesz³oœci. Prace pozosta³e do wykonania, prowadzone bêd¹ ju¿ tylko na obiektach.
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