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Wspólny wysi³ek doceni¹
nie tylko ekolodzy
Informacja prasowa, Jelenia Góra 26.05.2009 r.
Trwaj¹ roboty budowlane zwi¹zane
z przebudow¹ i uporz¹dkowaniem gospodarki wodno-œciekowej w centrum Kowar
i na Podgórzu. W Kostrzycy inwestycja ekologiczna wkroczy³a na ruchliw¹ ulicê Jeleniogórsk¹. W Szklarskiej Porêbie plac budowy umiejscowi³ siê na „Skwerku Trójki”.
Budowlany boom inwestycyjny Projektu pn.:
„Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” potrwa do paŸdziernika br.
Zadania zwi¹zane z pierwszym etapem
Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji” realizowane s¹ zgodnie
z harmonogramem. W Kowarach zakoñczono wymianê oko³o 2 km sieci wodoci¹gowej na ulicy Sanatoryjnej i Pensjonatowej. Stan zaawansowania robót budow-

lanych w gminie Kowary oszacowano na
koniec kwietnia br. na 62%. W gminie Mys³akowice inwestycja ekologiczna zwi¹zana z modernizacj¹ gospodarki wodnoœciekowej przekroczy³a 82% zaawansowania. O 100% wywi¹zaniu siê z planu
inwestycyjnego w ramach Projektu mog¹
mówiæ wykonawcy dzia³aj¹cy na terenie
gminy Podgórzyn. Tempo robót podkrêcaj¹ firmy budowlane realizuj¹ce inwestycjê w Szklarskiej Porêbie. Wykonano
tam 44% zaplanowanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz zrealizowano
53% planu inwestycyjnego przy budowie
oczyszczalni œcieków przy ul. Hofmana.
Równolegle trwaj¹ prace nad opracowaniem studium wykonalnoœci dla drugie-

go etapu Projektu i opracowaniem wniosku
aplikacyjnego na dofinansowanie inwestycji ekologicznej z Funduszu Spójnoœci.
O roli instytucji zewnêtrznych w procesie inwestycyjnym dyskutowano 8 maja
2009 roku w Mys³akowicach podczas seminarium pt. „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I jako przyk³ad inwestycji ekologicznej ze œrodków Unii Europejskiej”. Has³o przewodnie: „Ochrona
œrodowiska – wspólna sprawa” sta³o siê
przyczynkiem do wypowiedzi osób reprezentuj¹cych instytucje wspó³pracuj¹ce ze
Spó³k¹ KSWiK w dzia³aniach na rzecz uporz¹dkowania gospodarki wodno-œciekowej
na terenie czterech gmin: Kowar, Mys³akowic, Podgórzyna i Szklarskiej Porêby. G³os
w tej sprawie zabra³a miêdzy innymi Barbara Moñka, zastêpca dyrektora d/s zasobów wodnych Regionalnej Dyrekcji RZGW,
wskazuj¹c na synergiê dzia³añ w zakresie
ochrony wód, co przynosi korzyœci o zasiêgu ponadregionalnym. Ten pozytywny efekt
jest mo¿liwy tylko wówczas, kiedy poszczególne instytucje, patrz¹ na inwestycjê jak
na proces, gdzie jeden chybiony ruch mo¿e
spowodowaæ katastroficzny efekt domino –
zauwa¿y³a Mariola Jakubów, reprezentuj¹ca Spó³kê Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji. Has³o: „Ochrona œrodo-

Seminarium w Mys³akowicach

wiska – wspóln¹ spraw¹” nie jest tanim
chwytem reklamowym. Doceni¹ to mieszkañcy Karkonoszy i turyœci odwiedzaj¹cy region.
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