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Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków Fun du szu Spój no ści w ra mach Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko 

Ak tu al ny sto pień za a wan so wa nia re a li za cji po szcze gól nych za dań wska -
zu je, że nie ma żad nych za gro żeń, je śli cho dzi o do trzy ma nie te go ter -
mi nu. Pra ce po stę pu ją w do brym tem pie i zgod nie z za ło żo nym

har mo no gra mem. Na ten mo ment Spół ka ma już za so bą zde cy do wa ną wię -
kszość uję tych w Pro jek cie za dań, w tym rów nież w du żej mie rze te naj bar -
dziej skom pli ko wa ne, któ re mog ły przy spo rzyć wie le nie spo dzia nek za rów no
in we sto ro wi, jak i pra cu ją cym w te re nie wy ko naw com.
„Na pew no spo rym wy zwa niem lo gi stycz no-tech nicz nym był prze pro wa dzo -
ny wios ną te go ro ku mon taż tłocz ni ście ków na no wo re a li zo wa nym ko lek to -
rze D – przy zna je Zdzi sław Wilk, Pre zes PGK „Ży rar dów” Sp. z o.o. – Jest to
jed na z naj wię kszych mo no li tycz nych tłocz ni w Pol sce, o głę bo ko ści 9,1 m.b.
i śred ni cy we wnętrz nej 3,5 m.b., z prze pu sto wo ścią na po zio mie 288 m3/h.
Wszyst ko na szczę ście po szło zgod nie z pla nem i dziś je steś my już po od bio -
rze. A jest to obiekt na mia rę XXI wie ku, wy po sa żo ny w urzą dze nia nie wy ma -
ga ją ce ob słu gi czło wie ka, pra cu ją cy w opar ciu o włas ny układ ste ro wa nia
wy po sa żo ny w hy dro sta tycz ną son dę do po mia ru po zio mu ście ków. Co waż -
ne z pun ktu wi dze nia bez pie czeń stwa, dzię ki mo ni to rin go wi pod łą czo ne mu
do dys po zy tor ni w bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym Spół ki bę dzie my mo gli spra wo -
wać sta ły, zdal ny nad zór nad pra cą obiek tu.”
Re a li za cja sa me go ko lek to ra D, na któ rym pra co wać bę dzie tłocz nia, rów nież
nie by ła pro stym za da niem. Ko lek tor bie gnie bo wiem w śla dzie naj bar dziej
ruch li wych cią gów ko mu ni ka cyj nych mia sta i dla te go moż li we by ły je dy nie
frag men ta rycz ne wy łą cze nia z ru chu sa mo cho do we go tych od cin ków ulic,
gdzie wy ko naw ca ak tu al nie pro wa dził pra ce ziem ne. Uru cha mia ny obec nie
ko lek tor, o łącz nej dłu go ści ok. 4 km, sta no wi uzu peł nie nie bra ku ją ce go frag -
men tu ka na li za cji sa ni tar nej w pół noc nej czę ści Ży rar do wa. Re a li za cja te go
przed sięw zię cia do ce lo wo znacz nie uspraw nie ni więc od biór ście ków ko mu -
nal nych z te go re jo nu mia sta, stwa rza jąc jed no cześ nie do god ne wa run ki dla
pod łą cze nia do miej skie go sy ste mu ka na li za cji no wych obiek tów.
Do ła twych nie na le ży tak że re a li za cja ko lek to ra sa ni tar ne go R, li czą ce go
po nad 3.400 m dłu go ści. W tym wy pad ku źró dłem obaw ze stro ny Spół ki był
prze de wszyst kim fakt, że ko lek tor R bie gnie nie mal przez ca ły Ży rar dów,
a ten – z ra cji swo je go po prze my sło we go cha rak te ru – jest mia stem o bar -
dzo ści słej za bu do wie. „Na ten mo ment – mó wi pre zes Zdzi sław Wilk – zre -
a li zo wa liś my już po nad 66% za kre su rze czo we go ko lek to ra R, przy czym pra ce
pro wa dzo ne by ły rów no le gle na dwóch od cin kach – od po łud nio wych gra nic
mia sta, pod li nią ko le jo wą War sza wa – Łódź, aż do ści słe go cen trum 
i od oczysz czal ni ście ków przez te re ny daw nych Za kła dów Prze my słu Lniar -
skie go tak że w kie run ku cen trum. 
Bu do wa ko lek to ra sa ni tar ne go R poz wo li na lik wi da cję fun kcjo nu ją ce go obec -
nie tzw. „fa brycz ne go ka na łu ro szar ni cze go”, któ ry z ra cji swo je go wie ku
w wie lu miej scach jest już po pro stu nie szczel ny. No wy ko lek tor po pra wi za -
tem fun kcjo no wa nie sy ste mu ka na li za cji sa ni tar nej i ogra ni czy na pływ do
ka na li za cji wód in fil tra cyj nych i przy pad ko wych. In we sty cja otwo rzy tak że dro -
gę do za gos po da ro wa nia przez sa mo rząd prze strze ni pu blicz nej na te re nie

daw nej fa bry ki lniar skiej, któ ra bli sko dwa wie ki te mu da ła po czą tek Mia stu,
a dziś zmie nia się w no wo czes ną, po stin du strial ną dziel ni cę miesz kal no-
han dlo wą”.
Po za bu do wą dwóch du żych ko lek to rów zbior czych, któ re uspraw nić ma ją
prze pływ ście ków w kie run ku miej skiej oczysz czal ni, Pro jekt „Gos po dar ka
wod no–ście ko wa w mie ście Ży rar dów – Etap II” za kła da rów nież re a li za cję
tzw. li nió wek, a więc bra ku ją cych frag men tów sie ci ulicz nej. Dzię ki po zy ska -
nym środ kom uni j nym, w ro ku 2012 Spół ka wy bu do wa ła ka na li za cję sa ni tar -
ną w uli cy 11 Li sto pa da. Efek tem za da nia jest 21 odejść sie ci ka na li za cji
sa ni tar nej w pa sie dro go wym, któ re za pew ni ły po nad set ce miesz kań ców do -
stęp do miej skiej sie ci ka na li za cyj nej. W tym sa mym ro ku tak że ko lej nych
227 miesz kań ców – tym ra zem z uli cy An der sa – uzy ska ło moż li wość pod łą -
cze nia swo ich gos po darstw do zbior czej sie ci ka na li za cyj nej. W ro ku 2013,
zgod nie z har mo no gra mem re a li za cji Pro jek tu, po pro wa dzo no ka na li za cję
sa ni tar ną w uli cach Wy spiań skie go oraz Wierz bo wej, a w ro ku 2014 – w uli -
cach Cho pi na, Ża biej oraz Le gio nów Pol skich. 
„Uli ce Wy spiań skie go, Ża bia, Cho pi na, Wierz bo wa czy Le gio nów Pol skich, 
to jed na z osta t nich dziel nic Ży rar do wa za bu do wa nych bu dyn ka mi wie lo ro -
dzin ny mi, któ re nie po sia dły do stę pu do miej skiej sie ci ka na li za cyj nej – 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.
– Prze pro wa dzo na przez nas in we sty cja umoż li wi ła od czu wal ne pod nie sie nie
stan dar du ży cia lo ka to rów ka mie nic, z któ rych – przy naj mniej część – się ga
swą hi sto rią po cząt ków na sze go mia sta”.
Na rok przy szły za pla no wa no jesz cze bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej
w ul. Zio ło wej, któ ra ob słu gi wać bę dzie pod wzglę dem od bio ru ście ków m.in.
atrak cyj ny re kre a cyj nie i in we sty cyj nie re jon za le wu ży rar dow skie go. W tej
chwi li pro wa dzo ne są tam pra ce przy go to waw cze zwią za ne z bu do wą sie ci
wo do cią go wej. 
Zgod nie z pla nem i bez nie spo dzia nek to czą się też osta t nie za da nia in we -
sty cyj ne re a li zo wa ne w ra mach Pro jek tu na te re nie miej skiej oczysz czal ni
ście ków. Naj po waż niej szym z nich jest bu do wa su szar ni osa dów ście ko wych,
któ ra umoż li wi prze twa rza nie osa dów do po sta ci gra nu la tu i na stęp nie je go
bez piecz ne dla śro do wi ska za gos po da ro wa nie. 
„Dzię ki po zy ska ne mu do fi nan so wa niu uni j ne mu na łącz ną kwo tę prze kra -
cza ją cą 40 mln zł, na prze strze ni 4 osta t nich lat uno wo cześ ni liś my i pod nie -
śliś my efek tyw ność pra cy wszyst kich na szych obiek tów (uję cia wo dy So ku le,
sta cji uzdat nia nia wo dy, oczysz czal ni ście ków), a tak że w zna czą cym stop niu
zmo der ni zo wa liś my i roz bu do wa liś my opla ta ją cą mia sto sieć wod no-ka na li -
za cyj ną – pod kre śla Ry szard Chu dzik, Wi ce pre zes PGK „Ży rar dów” Sp. z o.o.
– Tym sa mym stwo rzy liś my i prze ka za liś my do dys po zy cji miesz kań ców sy -
stem, któ ry jest w sta nie za pew nić spraw ną do sta wę wy so kiej ja ko ści wo dy
i rów nie spraw ny, ale też przy jaz ny dla śro do wi ska, od biór ście ków ko mu nal -
nych. Ja ko Spół ka od po wie dzial na za gos po dar kę wod no-ście ko wą w mie ście
stwo rzy liś my miesz kań com wa run ki dla po pra wy stan dar du ży cia. Do tych -
cza so we za in te re so wa nie na szą ofer tą po ka zu je, że miesz kań cy chcą w peł -

ni ko rzy stać z po ten cja łu, ja ki dzię ki eu ro fun du szom uda ło nam się dla nich
zbu do wać. My two rzy my bo wiem ofer tę wy god niej sze go ży cia i za pra sza my
miesz kań ców, aby z niej sko rzy sta li.”
Ży rar do wia nie od po nad 7 lat wła ści wie na co dzień ko rzy sta ją z efek tów
pro jek tów uni j nych re a li zo wa nych przez PGK „Ży rar dów” Sp. z o.o. Mi mo te -
go rzad ko kie dy uświa da mia ją so bie, jak bar dzo Fun du sze Eu ro pej skie wpły -
wa ją na po pra wę stan dar du ży cia w mie ście i co dzien ne ży cie ich sa mych.
O ska li czer pa nych przez miesz kań ców Ży rar do wa ko rzy ści z ty tu łu obec no -
ści we Wspól no cie niech świad czy choć by fakt, że re a li zo wa ny obec nie przez
Spół kę pro jekt „Gos po dar ka wod no–ście ko wa w mie ście Ży rar dów – etap II”,
to przed sięw zię cie opie wa ją ce na łącz ną kwo tę oko ło 70 mln zł – z cze go nie -
mal 60% kosz tów sta no wią właś nie środ ki po mo co we, do stęp ne w ra mach
Fun du szu Spój no ści.

Two rzy my ofer tę wy god niej sze go ży cia, 
de cy zja, czy ją przy jąć, na le ży za wsze do miesz kań ców
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o.o. powoli zmierza 
do końca realizacji Projektu „Gospodarka
wodno–ściekowa w mieście Żyrardów
– Etap II”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zgodnie z umową zawartą 
z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie finalizacja Projektu 
powinna nastąpić w roku 2015. 


