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Wspólnie minimalizujemy uci¹¿liwoœci
prac budowlanych
Informacja prasowa, Jelenia Góra 28.08.2007 r.
¯yæ i gospodarowaæ œrodowiskiem naturalnym, prowadziæ politykê spo³eczn¹
i ekonomiczn¹ tak, aby obecni i przyszli
mieszkañcy regionu mogli korzystaæ z bogactwa Karkonoszy! Dla mieszkañców terenów objêtych Projektem nie jest to slogan
reklamowy, lecz realne zadanie wdra¿ane
w ramach Projektu p.n. „Karkonoski System
Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I”. Beneficjentem i jednoczeœnie realizatorem Przedsiêwziêcia jest Spó³ka Karkonoski System
Wodoci¹gów i Kanalizacji, a udzia³owcami:
Zwi¹zek Gmin Karkonoskich oraz gminy
Kowary, Mys³akowice, Podgórzyn i Szklarska Porêba. Warto podkreœliæ, ¿e inwestycja
zosta³a dofinansowana ze œrodków unijnych,
a g³ównym celem Przedsiêwziêcia jest uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej
na obszarze czterech gmin.
W Podgórzynie trwaj¹ roboty ziemne
zwi¹zane z budow¹ sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni¹ dla miejscowoœci
Mi³ków i Œciêgny oraz kolektora tranzytowe-

go na terenie Mys³akowic. Do koñca grudnia wykonane zostan¹ dwie nitki ruroci¹gu
przesy³owego sprowadzaj¹cego œcieki z Karpacza na oczyszczalniê w Mys³akowicach.
Inwestycja ta pozwoli uzyskaæ efekt ekologiczny przedsiêwziêcia realizowanego przez
Karpacz z Funduszu Wspólnot Europejskich
na kwotê ok. 3,8 mln euro, a zakoñczonego
w paŸdzierniku 2006 r. Jednak dopiero implementacja Projektu pn. „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” pozwoli w pe³ni osi¹gn¹æ zamierzone rezultaty.
Na terenie gminy Podgórzyn zaplanowaliœmy tak¿e budowê:
– 36 915 m nowej kanalizacji sanitarnej (w tym 35 714 m kolektorów grawitacyjnych i 1 201 m kana³ów t³ocznych),
– 5 pompowni lokalnych,
– 1 pompowni g³ównej.
Wkrótce rozstrzygniêty bêdzie przetarg
na budowê sieci wodoci¹gowej w D¹browi-

cy i Mys³akowicach (osiedle Têcza i ulica Stawowa) oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami œcieków w miejscowoœciach
Kostrzyca, Bukowiec, Mys³akowice, £omnica,
Wojanów - Bobrów i D¹browica.
Kolejne procedury maj¹ce na celu wy³onienie wykonawców zadañ realizowanych na
terenie Szklarskiej Porêby s¹ zaawansowane. Pierwszy z kontraktów dotyczy budowy
sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z urz¹dzeniami, drugi budowy oczyszczalni œcieków
przy ul. Hofmana. Jeszcze w sierpniu og³oszony zostanie przetarg na kontrakt kowarski obejmuj¹cy budowê sieci wodoci¹gowej
wraz z ujêciem i stacj¹ uzdatniania wody oraz
budowê i modernizacjê sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnosp³awnej.
Podmioty uczestnicz¹ce w procesie budowlanym: Spó³ka Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizcji, In¿ynier Kontraktu oraz

Wykonawcy zadbaj¹ o zminimalizowanie
uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z prowadzonymi
robotami. Mieszkañcy zostan¹ poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem
o zakresie i dacie rozpoczêcia prac ziemnych. Pojawi¹ siê równie¿ tablice informacyjne, które bêd¹ aktualizowane wraz z postêpem inwestycji. Sprawnie prowadzone
roboty budowlane s¹ mo¿liwe, wiele jednak zale¿y od akceptacji Projektu przez
mieszkañców. Zaanga¿owanie we wspóln¹
sprawê pozwoli na stworzenie warunków
umo¿liwiaj¹cych korzystanie z walorów
Karkonoszy przez turystów licznie odwiedzaj¹cych „górsk¹ pere³kê” Dolnego Œl¹ska.
W rejonach atrakcji turystycznych prace budowlane przeprowadzane bêd¹ w tzw.
martwym sezonie, kiedy ruch na drogach
prowadz¹cych do atrakcji ziem Liczyrzepy
bêdzie mniejszy. Zakoñczenie Zadania
przewidziano na 30 paŸdziernika
2010 roku.
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