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Umowy o wartoœci ponad 30 mln euro!
70% zaawansowana budowa i modernizacja sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej!
Budowa oczyszczalni œcieków gotowa
w 75%! Kontrakty realizowane w Szklarskiej
Porêbie s¹ najtrudniejszym i najdro¿szym
zadaniem Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I”.
Spoœród piêciu przesdiêwziêæ budowlanych realizowanych w ramach porz¹dkowania gospodarki wodnej i sanitarnej na terenie czterech gmin bior¹cych udzia³ w Projekcie – a¿ dwa finalizowane s¹ w gminie
Szklarska Porêba. Ich wartoœæ oszacowano
na ponad 32 mln euro. Wspólnie z kontraktami us³ugowymi stanowi¹ one 41% warto-

ne by³y do starej sieci. Po drugie, modernizowane stacje uzdatniania wody czêsto po³o¿one s¹ na terenach leœnych, na du¿ej wysokoœci n.p.m. Sezon budowlany trwa tutaj tylko kilka miesiêcy w roku. Kolejna trudnoœæ wynika z uwarunkowañ terenu - skalnych przeszkód w prowadzonych wykopach ziemnych.
St¹d przed³u¿aj¹ce siê okresy robót ziemnych
i rozkopanych ulic.
– Zdajemy sobie sprawê, ¿e Szklarska Porêba to miasto turystyczne i taki ogl¹d miasta nie jest sytuacj¹ komfortow¹ ani dla przedsiêbiorców, ani w³aœcicieli pensjonatów, ani
turystów. Apelujemy o cierpliwoœæ. Dwa trudne sezony turystyczne zrekompensuje inwestycja ekologiczna, która bêdzie s³u¿y³a na-

œci Projektu. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ prace budowlane prowadzone s¹ w œcis³ym centrum górskiego kurortu – nic dziwnego, i¿
uwaga wszystkich skupiona jest w³aœnie na
tym odcinku inwestycji.
Kontrakt nr IX: Budowa i modernizacja sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w gminie Szklarska
Porêba – choæ realizowany z pewnymi trudnoœciami – wype³niony
ju¿ zosta³ w 70%. Specyfika tego
zadania – o war toœci niemal
28 mln euro – polega na trudnym
obszarze dzia³añ. Po pierwsze,
prace modernizuj¹ce sieæ wodoci¹gowo - kanalizacyjn¹ prowadzone s¹ na „¿ywej tkance miejskiej”: konieczne jest zapewnienie
Oczyszczalnia œcieków w Szklarskiej Porêbie.
mediów obiektom, które w³¹czo-

stêpnym pokoleniom – mówi Mariola Jakubów – Kierownik Jednostki Realizacji
Projektu.
Bli¿ej do finalizacji przedsiêwziêcia
maj¹ wykonawcy Kontraktu nr X: Budowa
oczyszczalni œcieków przy ul. Hofmana
w gminie Szklarska Porêba. Stan zaawansowania rzeczowego przy budowie
oczyszczalni oceniæ mo¿na na 75%. Prace
postêpuj¹ w dobrym tempie.
O tej inwestycji ekologicznej œmia³o mo¿na mówiæ: „z³oto zakopane w ziemi”.
Prawdziwego skarbu „go³ym okiem” nie
widaæ: nowej i zmodernizowanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, spe³niaj¹cej
normy unijne, sprawiaj¹cej, ¿e mieszkañcy i turyœci bêd¹ mogli cieszyæ siê z komfortu czerpania dobrej wody pitnej i ¿yæ
na czystej ekologicznie ziemi.

