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Nowoczesna infrastruktura za unijne pieniądze

Li czą cy bli sko 40 ty się cy miesz kań ców Ży rar dów, z suk ce sa mi pre ten du je dziś do mia na jed ne go z cie ka wszych oś rod ków tu ry stycz nych Ma zo wsza. Wi zy tów ką mia sta jest za byt ko wa XIX-wiecz na osa da

fa brycz na, któ ra już nie ba wem znaj dzie się na pre sti żo wej li ście Po mni ków Hi sto rii Pol ski. I choć uni kalne dzie dzic two w du żej mie rze de cy du je o współ czes nym cha rak te rze Ży rar do wa, mia sto w ni czym

nie przy po mi na skan se nu. Wręcz prze ciw nie – Ży rar dów mo że dziś słu żyć za wzor co wy wręcz przy kład, jak na fun da men cie hi sto rii efek tyw nie bu do wać no wo czes ne, przy jaz ne miesz kań com mia sto.

Źró dłem te go suk ce su są bez wąt pie nia środ ki uni j ne, po któ re Ży -

rar dów od lat się ga z du żym po wo dze niem. To za ich spra wą mia sto

kon sek wen tnie uno wo cześ nia in fra struk tu rę ko mu nal ną, ofe ru jąc tym

sa mym lo kal nej spo łecz no ści co raz lep szy stan dard ży cia.

Tyl ko na prze strze ni osta t nich pię ciu lat, właś nie z prze zna cze -

niem na roz wój miej skiej in fra struk tu ry, Ży rar dów po zy skał z eu ro -

pej skie go bu dże tu po nad 100 mln zł. Bli sko po ło wę tej kwo ty zdo by ła

dla mia sta spół ka ko mu nal na od po wie dzial na za gos po dar kę wod no-

ście ko wą, któ ra rów nież ak tu al nie in we stu je w Ży rar do wie uni j ne pie -

nią dze, przy zna ne w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra

i Śro do wi sko na la ta 2007 – 2013.

„Wios ną ubieg łe go ro ku, wspól nie z Pre zy den tem Mia sta Ży rar -

do wa, pod pi sa liś my umo wę z Na ro do wym Fun du szem Ochro ny Śro -

do wi ska i Gos po dar ki Wod nej w War sza wie, na do fi nan so wa nie

pro jek tu „Gos po dar ka wod no-ście ko wa w mie ście Ży rar dów – etap

II” – mó wi Pre zes PGK „Ży rar dów”, Zdzi sław Wilk. – Jak su ge ru je

na zwa pro jek tu, jest to kon ty nu a cja wcześ niej re a li zo wa ne go przez

nas du że go przed sięw zię cia, na któ re rów nież po zy ska liś my do fi nan -

so wa nie z Fun du szu Spój no ści. Po za roz bu do wą i mo der ni za cją in fra -

struk tu ry wod no-ka na li za cyj nej na te re nie Ży rar do wa, pro jekt ten

obej mo wał tak że bu do wę sie ci ka na li za cyj nej na ob sza rze są sied niej

Gmi ny Jak to rów wraz przy łą cze niem jej do Miej skiej Oczysz czal ni

Ście ków w Ży rar do wie. Tuż przed za koń cze niem te go właś nie pro -

jek tu uda ło nam się po zy skać ko lej ne do fi nan so wa nie, co umoż li wi -

ło kon ty nu a cję prac mo der ni za cyj nych, tym ra zem już tyl ko na

ob sza rze Ży rar do wa.” 

Zgod nie z umo wą za war tą z NFO ŚiGW do fi nan so wa nie pro jek tu

„Gos po dar ka wod no-ście ko wa w mie ście Ży rar dów – etap II” wy nie -

sie 40 mln zł przy ogól nej war to ści pro jek tu na po zio mie bli sko 67 mln. 

Re a li za cja pro jek tu po trwa 5 lat, czy li do 2015 ro ku. Po dob nie jak

w przy pad ku wcześ niej sze go przed sięw zię cia, tak i tym ra zem dwa

nad rzęd ne ce le wszyst kich dzia łań uję tych w pro jek cie, to pod nie sie -

nie stan dar du ży cia miesz kań ców oraz sku tecz niej sza ochro na śro do -

wi ska na tu ral ne go. „Po zy ska ne przez nas środ ki uni j ne – mó wi

Mał go rza ta Ha u de, Za stęp ca Peł no moc ni ka ds. Re a li za cji Pro jek tu

– przy czy nią się do wzro stu po zio mu ska na li zo wa nia Ży rar do wa, a tym

sa mym umoż li wią po pra wę kom for tu ży cia du żej czę ści miesz kań -

ców mia sta. Re a li zo wa ne w ra mach pro jek tu in we sty cje po mo gą nam

rów nież zwię kszyć nie za wod ność za o pa trze nia miesz kań ców w wo -

dę pit ną o bar dzo do brej ja ko ści.”

Efek ty istot ne z pun ktu wi dze nia ochro ny śro do wi ska to prze de

wszyst kim ogra ni cze nie na pły wu do sie ci ka na li za cyj nej wód in fil -

tra cyj nych (czy li po cho dzą cych z prze sią ka nia wód pod ziem nych, czy

też opa do wych). Za pla no wa ny przez Spół kę za kres prac umoż li wi tak -

że po pra wę efek tyw no ści pra cy Miej skiej Oczysz czal ni Ście ków, co

z ko lei prze ło ży się na ja kość wód od pro wa dza nych (już po oczysz cze -

niu) do prze pły wa ją cej przez mia sto rze ki Pi si-Gą go li ny. 

Łącz nie, w pro jek cie „Gos po dar ka wod no-ście ko wa w mie ście Ży -

rar dów – II etap” uję tych jest aż 10 za dań o cha rak te rze in we sty cyj nym.

Za je go spra wą na te re nie mia sta po wsta nie m.in. 11,2 km ka na li za cji

sa ni tar nej oraz 2,2 km sie ci wo do cią go wej. Uzy ska ne do fi nan so wa nie

umoż li wi rów nież Spół ce kon ty nu a cję (za po cząt ko wa ną wcześ niej -

szym pro jek tem) mo der ni za cji Miej skiej Oczysz czal ni Ście ków, uję cia

wo dy „So ku le” oraz Sta cji Uzdat nia nia Wo dy „Mo kra”. „Na te re nie

oczysz czal ni – mó wi Mał go rza ta Ha u de – za pla no wa liś my m.in. bu do -

wę su szar ni osa dów po ście ko wych. Jej fun kcjo no wa nie poz wo li znacz -

nie ogra ni czyć koń co wą ob ję tość osa dów wy twa rza nych w oczysz czal ni

po przez zmniej sze nie za war to ści tzw. su chej ma sy w osa dach po ście -

ko wych, sto sow nie do ich póź niej sze go prze zna cze nia (wy ko rzy sta nia

w rol nic twie czy spa la nia). War to przy tej oka zji nad mie nić, że w su -

szar ni wy ko rzy sty wa ny bę dzie po wsta ją cy w pro ce sie oczysz cza nia

ście ków bio gaz, uzu peł nia ny ga zem ziem nym.” 

Po za wspom nia ny mi wcześ niej ko rzy ścia mi w po sta ci pod nie sie nia

stan dar du ży cia miesz kań ców oraz sku tecz niej szej ochro ny śro do wi ska

na tu ral ne go, re a li za cja pro jek tu przy nie sie rów nież wzrost atrak cyj no ści

in we sty cyj nej Ży rar do wa. Do ty czy to prze de wszyst kim po ło żo nych

w cen trum mia sta te re nów po fa brycz nych, któ re ak tu al nie prze kształ -

ca ne są w no wo czes ną, po stin du strial ną dziel ni cę miesz ka nio wą.


