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Inwestycje przyjazne ludziom i �rodowisku naturalnemu
Jak ju¿ wcze�niej informowali�my naszych czytelników,  w ¯yrardowie rozpoczê³a siê realizacja II etapu,  niezwykle wa¿nego dla miasta Projektu

w sk³ad którego  wchodz¹ zadania , których zrealizowanie bêdzie mia³o wp³yw na polepszenie funkcjonowania systemu gospodarki wodno-�ciekowej.
Projekt  �Gospodarka wodno -�ciekowa w mie�cie ¯yrardów-Etap II� realizowany jest przy wspó³finansowaniu ze �rodków Unii Europejskiej

z Funduszu Spójno�ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko.
Zawarta w miesi¹cu marcu 2010r.  umowa  z NFO�iGW okre�la warto�æ Projektu na kwotê blisko 67 mln. z³  w tym dofinansowanie unijne to

40 mln z³. Oznacza to ¿e ka¿de z 12 zadañ wchodz¹cych w sk³ad Projektu otrzyma unijne wsparcie w wysoko�ci  ok. 60 proc.

Projekt realizowany jest
g³ównie z my�l¹ o mieszkañ-
cach naszego miasta. Popra-
wa standardu ¿ycia mieszkañ-
ców oraz skuteczna ochrona

�rodowiska naturalnego to
nadrzêdne cele wszystkich
dzia³añ  realizowanych w ra-
mach Projektu. S¹ to niezwy-
kle kosztoch³onne  inwesty-
cje ale dziêki dofinansowaniu
ze �rodków Unii Europejskiej
- mo¿liwe do wykonania. Po-
zyskane przez Spó³kê �rodki
przeznaczone zostan¹ na
rozbudowê i modernizacjê
kanalizacji sanitarnej a tak¿e
modernizacje urz¹dzeñ po-
zwalaj¹cych zwiêkszyæ nie-
zawodno�æ zaopatrzenia
mieszkañców w wodê do pi-
cia o bardzo dobrej jako�ci
jak równie¿ unowocze�nie-
nie oczyszczalni �cieków.

�W mie�cie bardzo wa¿-
n¹ spraw¹, wrêcz nie cier-
pi¹c¹ zw³oki, jest budowa
nowych i wymiana starych
instalacji kanalizacyjnych
i wodoci¹gowych, z któ-
rych wiêkszo�æ ma ponad
pó³ wieku, ale s¹ tak¿e

znacznie starsze sieci. Ko-
nieczna jest tak¿e moder-
nizacja oczyszczalni �cieków,
i stacji uzdatniania wody. Te
wszystkie zadanie, które s¹ i

bêd¹ realizowane, nie by³y-
by mo¿liwe mo¿liwego do
wykonania gdyby nasza
Spó³ka nie otrzyma³a wspar-
cia unijnego.- powiedzia³
Zdzis³aw Wilk Prezes PGK ,,̄ y-
rardów� Spó³ka z o.o.

W dniu 24 listopada br. za-
koñczona zosta³a budowa ka-
nalizacji sanitarnej w ul. 11-go
Listopada. Nowo powsta³a
sieæ kanalizacji stworzy³a wa-
runki umo¿liwiaj¹ce w³¹czenie
ponad 22 posesji.

W ramach Projektu budo-
wana jest równie¿ sieæ wodo-
ci¹gowa w ulicy Jaktorow-
skiej. W chwili obecnej za-
awansowanie rzeczowe tego
zadania przekracza ju¿ 70%.
Jest to niezwykle wa¿ne przed-
siêwziêcie zarówno dla Spó³ki
jak i mieszkañców miasta po-
niewa¿ budowa spinki eksplo-
atacyjnej pozwoli na zapew-
nieniu bezpieczeñstwa do-
staw wody do picia dla po³u-

dniowych dzielnic naszego
miasta. Zakoñczenie zadania
przewidziane jest na maj 2012r.

Du¿a cze�æ pozyskanych
�rodków z Unii Europejskiej

przeznaczona zo-
stanie na budo-
wê kolektora sa-
nitarnego �D�, w
pó³nocnej czê�ci
miasta, którego
realizacja odby-
waæ siê bêdzie w
ulicach: £¹kowej,
Skrowaczew-
skiego i 1-go
Maja do oczysz-
czalni przy ul
Czystej.

Kolektor sa-
nitarny, którego
d³ugo�æ to bli-

sko  3,9 km doprowadzony
zostanie równie¿ do granicy
naszego miasta z miejscowo-
�ci¹ Koz³owice Stare. Stwo-
rzy to mo¿liwo�æ odbiorcom
w o�ciennej miejscowo�ci
w³¹czenia siê do nowo-wy-
budowanego kolektora.

W przysz³ym roku zaplano-
wana jest równie¿ budowa
nowego odcinka kanalizacji
sanitarnej w ulicy Andersa.
Wybudowanie 380 metrów
kanalizacji sanitarnej umo¿liwi
pod³¹czenie blisko 50 posesji,
co wp³ynie na poprawê stan-
dardu ¿ycia oko³o 200 miesz-
kañców naszego miasta.

�Zdajemy sobie sprawê, ¿e
budowa podziemnej infra-
struktury wi¹¿e siê z du¿ymi
utrudnieniami komunikacyj-
nymi. Dlatego te¿, ju¿ dzi� kie-
rujemy uk³on w kierunku
mieszkañców, którzy bêd¹ na-
ra¿eni na utrudnienia zwi¹-
zane z realizacj¹ zadañ wcho-

dz¹cych  w sk³ad wspomnia-
nego Projektu. Bêdziemy sta-
rali siê, aby takie mankamen-
ty mia³y jak najkrótszy i naj-
mniejszy wymiar -jednak nie-
w¹tpliwie bêd¹ one mia³y
miejsce. Apelujemy zatem do
mieszkañców o wyrozumia-
³o�æ gwarantuj¹c, ¿e efekty na-
szej pracy bêd¹ s³u¿y³y miesz-
kañcom przez d³ugie lata.�

W ramach realizacji Projek-
tu ,,Gospodarka wodno-�cie-

kowa w mie�cie ¯yrardów-
Etap II� zostanie wykonanych
szereg prac zwi¹zanych z
Modernizacj¹ Stacji Uzdat-
niania Wody  ,,Mokra". Nie-
w¹tpliwie jest to �wodne ser-
ce� naszego miasta -to stam-
t¹d jest czerpana woda dla
ponad 40 tysiêcznego miasta.
Wybudowana  w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych minione-
go wieku Stacja Uzdatniania
Wody wymaga unowocze-
�nienia technologicznego
aby dziêki temu jako�æ wody
nie ulega³a pogorszeniu  i
utrzymywa³a wymagane prze-

pisami standardy. Da to gwa-
rancjê, ¿e �wodne serce� mia-
sta bêdzie pracowa³o spraw-
nie przez kolejne  lata. PGK
�¯yrardów� Sp. z o.o. zapew-
nia, ¿e realizacja tego zadania
w ¿aden sposób nie zak³óci
rytmiczno�ci dostaw wody
do jej odbiorców.

Uzyskane dofinansowa-
nie umo¿liwi w 2012 roku roz-
poczêcie prac zwi¹zanych z
drugim wa¿nym dla gospo-

darki �ciekowej obiektem tj.
modernizacj¹ oczyszczalni
�cieków. Pierwszy etap mo-
dernizacji mo¿liwy by³ dziêki
dofinansowaniu z Funduszu
Spójno�ci jakie Spó³ka otrzy-
ma³a w latach 2006-2010r. w
ramach Projektu �Gospodar-
ka wodno-�ciekowa  w ¯y-
rardowie i Jaktorowie�. Zre-
alizowany wówczas zakres ro-
bót umo¿liwi³ spe³nienie tyl-
ko czê�ci wymagañ unijnych
w zakresie gospodarki �cie-
kowej okre�lonych w przepi-
sach prawa polskiego oraz
Dyrektywach UE. Zakres ro-

bót jaki przewidziany jest do
realizacji w ramach II etapu
pozwoli na spe³nienie w 100%
wymagañ unijnych. Dziêki
modernizacji zostanie tak¿e
zwiêkszona przepustowo�æ
oczyszczalni do 18 000 m3/d.

Na dzieñ dzisiejszy
Oczyszczalnia �cieków ob-
s³uguje poza mieszkañcami
naszego miasta równie¿
mieszkañców gminy Jakto-
rów. W najbli¿szej przysz³o-

�ci w³¹czeni zostan¹ odbior-
cy z gminy Radziejowice.

Spó³ka przed realizacj¹ ka¿-
dego z zadañ infrastruktural-
nych informuje potencjalnych
odbiorców o mo¿liwo�ciach
skorzystania z pod³¹czenia do
wykonanych sieci. Wycho-
dz¹c naprzeciw spo³eczeñ-
stwu organizowane s¹ spotka-
nia informacyjne w siedzibie
PGK, o których mieszkañcy in-
formowani s¹ drog¹ pisemn¹.

Zachêcamy Pañstwa do
udzia³u w tych spotkaniach.

ul. 11-go Listopada

ul. Skrowaczewskiego

Stacja Uzdatniania Wody �Mokra�
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Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze �rodków Funduszu Spójno�ci w ramach Programu Infrastruktura i �rodowisko


