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Roboty na pó³metku!
Informacja prasowa, 23.09.2008
Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e roboty prowadzone w gminach Kowary, Mys³akowice,
Podgórzyn, Szklarska Porêba w ramach Projektu „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” przekroczy³y pó³metek!
W ramach Projektu zostanie wybudowane i zmodernizowane 28,3 km sieci wodoci¹gowej i 228,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowana oczyszczalnia œcieków
i stacje uzdatniania wody.
Starania Beneficjenta Projektu, kontrahentów, trud pracowników budowlanych i przejœciowe niedogodnoœci komunikacyjne, na jakie nara¿eni byli mieszkañcy gmin, w których realizowana jest inwestycja, op³aci³y siê! Dziœ z dum¹ mo¿na mówiæ o u³o¿eniu oko³o
120 km rur kanalizacyjnych i oko³o 14 km wodoci¹gowych, porz¹dkuj¹c¹
gospodarkê wodno-œciekow¹ w gminach: Kowary,
Mys³akowice, Podgórzyn
i Szklarska Porêba oraz zadowalaj¹cym zaawansowaniu prac na oczyszczalni œcieków.
W gminie Kowary wykonano 9 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Znakomicie w tym podsumowaniu wypada gmina
Mys³akowice, gdzie po³o- Kontrakt VI: Kowary
¿ono ponad 9 km sieci
wodoci¹gowej i ponad 62 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Rekordzist¹ na dzieñ dzisiejszy jest wykonawca kontraktu w gminie Podgórzyn: tutaj
wybudowano prawie 37 km nowej kanalizacji sanitarnej.
W gminie Szklarska Porêba roboty tak¿e
posuwaj¹ siê w bardzo dobrym tempie: po³o¿ono ju¿ ponad 5 km sieci wodoci¹gowej
i ponad 12 km sieci kanalizacji sanitarnej. Imponuj¹co zarysowuje siê kszta³t nowej oczyszczalni œcieków przy ul. Hofmana w Szklarskiej
Porêbie. Wprawdzie plany urzeczywistniono

dopiero w 13%, ale inwestycja ju¿ dziœ jest
warta obejrzenia ze wzglêdu na jej malownicze po³o¿enie. Czy nie jest powodem do
dumy dla mieszkañców gminy i wizytówk¹
dla miasta nowoczesna ekologiczna oczyszczalnia œcieków wtopiona w górski krajobraz?
Nie tylko o stanie zaawansowania poszczególnych kontraktów Projektu i znaczeniu inwestycji, bêdzie mowa podczas kolejnego seminarium.
Spó³ka Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji organizuje w dniu 25 wrzeœnia
br. w „Jeleniej Strudze”
w Kowarach seminarium
pn.: „Nasze wspólne dobro”, z udzia³em przedstawicieli gmin bior¹cych
udzia³ w Projekcie, dziennikarzami i wykonawcami.
Tematem przewodnim
bêd¹ aspekty spo³eczne
i korzyœci wynikaj¹ce z realizacji Projektu. Goœæmi
specjalnymi bêdzie m³odzie¿ gimnazjalna, która
poprzez twórcze dzia³ania
chce udowodniæ, ¿e inwestycje ekologiczne, to „Nasze wspólne dobro”. M³odzie¿ chce ¿yæ w regionie,
w którym s³owa „ekologia”, „przyjazne œrodowisko” nie s¹ tylko sloganem.
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