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BIULETYN nr VIII/05/2011 

 

 

11.05.2011r. rozpoczęto realizację dwóch zadań wchodzących w skład Kontraktu W2 

„Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty”. Na spotkaniu poświęconym temu 

wydarzeniu obecni byli: Z-ca Burmistrza Gminy Kęty pan Krzysztof Olejak, Skarbnik Gminy 

pan Wojciech Mreńca, inżynier kontraktu, Zarząd MZWiK Sp. z o.o. oraz wykonawcy zadań. 

W trakcie przekazania placu budowy zwrócono uwagę na problemy związane  
z utrudnieniami w ruchu drogowym, spowodowane planowaną modernizacją sieci 
kanalizacyjnej oraz toczącymi się  i planowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi na terenie 
miasta.  
Wykonawcą zadania nr: 2 - „Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Słowackiego  
i „wzdłuż torów” - została firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa, natomiast zadanie nr: 3 - 
„Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Wszystkich Świętych, 3-go Maja, Jana Kantego, 
Mickiewicza-Rynek, Legionów, Żwirki i Wigury, Fabrycznej, oraz osiedli Wyszyńskiego,  
700- lecia, Nad  Sołą”  -  powierzono   konsorcjum   firm,   których   liderem   jest  Infra  S.A.  
z  siedzibą w Wysogotowie koło Poznania.  
Planowany termin zakończenia realizacji zadań 2 i 3 wyznaczono na pierwszy kwartał 2013r. 
 

 
W dniu 13.05.2011 r. w budynku OSP w Bielanach odbyło się spotkanie z mieszkańcami  

miejscowości Łęki i Bielany. Spotkanie dotyczyło realizacji kontraktu W3 "Budowa   sieci   

kanalizacji  sanitarnej   na   terenach miejscowości   Bielany   i   Łęki oraz   budowa  

oczyszczalni  ścieków w Łękach". Obecni na spotkaniu: Burmistrz Gminy Kęty Tomasz Bąk, 

z-ca Burmistrza Gminy Kęty Krzysztof Olejak, Zarząd Miejskiego Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o. o. na czele z Prezesem Janem Klęczarem, przedstawiciel wykonawcy 

firmy IDS-Bud Sp. z o. o. oraz projektant firmy ECON z Kielc udzielali odpowiedzi na pytania 

mieszkańców związane z planowanymi robotami budowlanymi. 

 

Kontrakty W2 i W3 realizowane są w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja 

systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”, którego Beneficjentem jest Miejski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach. Przewidywany całkowity koszt realizacji 

inwestycji to ponad 55 mln zł netto, w tym maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej 

wyniesie ponad 43 mln zł.  

 

Więcej informacji na www.jrp.mzwik-kety.com.pl 


