
4 ¯ y r a r d ó w  - a k t u a l n o � c inr 47 (3145), 27 listopada 2012

I co� w tym chyba jest, bo wymieniaj¹c inwestycje prowa-
dzone z udzia³em �rodków unijnych, pewnie szybciej wska¿e-
my II liniê Warszawskiego Metra (nawet je�li kolej podziemna
nie jest dla nas podstawowym �rodkiem transportu) ni¿ realizo-
wany przez miejsk¹ spó³kê, PGK �¯yrardów� Sp. z o.o., bar-
dzo du¿y projekt infrastrukturalny, z którego efektów, jako ¿yrar-
dowianie, korzystamy ka¿dego dnia.

Dlaczego tak siê dzieje? Przede wszystkim dlatego, ¿e w
przypadku inwestycji z zakresu infrastruktury wodno-�cieko-
wej, zdecydowana wiêkszo�æ rzeczowych rezultatów tego ro-
dzaju zadañ schowana jest g³êboko pod ziemi¹ lub te¿ znajduje
siê na terenie obiektów niedostêpnych dla przeciêtnego miesz-
kañca i mieszkanki � stacja uzdatniania wody, ujêcie wody,
oczyszczalnia �cieków. Trudno w tej sytuacji o spektakularny
efekt, który pomóg³by nam u�wiadomiæ sobie, ¿e na przyk³ad
bie¿¹ca woda o bardzo wysokiej jako�ci, dostarczana w bezawa-
ryjny sposób do naszych domów, to w³a�nie jeden z pozytyw-
nych skutków inwestycji realizowanej z udzia³em Funduszy
Europejskich.

Tymczasem PGK �¯yrardów� Sp. z o.o., nieprzerwanie, po-
cz¹wszy od 2006 roku, z powodzeniem inwestuje unijne pieni¹-
dze w rozbudowê i unowocze�nienie systemu gospodarki wod-
no-�ciekowej ̄ yrardowa. Gdyby chcieæ je zsumowaæ, by³oby
to ju¿ blisko 75 mln z³., która to kwota, do roku 2015, kiedy
przypada finalizacja obecnie realizowanego Projektu �Gospo-

darka wodno��ciekowa w ¯yrardowie - Etap II� � ma szanse
ulec zwiêkszeniu o blisko 40 mln. z³.

Aktualnie, korzystaj¹c ze �rodków unijnych pozyskanych w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko, Spó³-
ka prowadzi kolejne dzia³ania inwestycyjne, s³u¿¹ce m.in. sukce-
sywnej poprawie jako�ci Stacji Uzdatniania Wody �Mokra� po-
przez dostosowanie do wymagañ wynikaj¹cych z Dyrektyw Unii
Europejskiej. �Wody podziemne ujmowane na ujêciu wody Soku-
le wymagaj¹ uzdatniana. Konieczne jest m.in. usuniêcie nadmier-
nej ilo�ci zwi¹zków ¿elaza oraz manganu, czemu s³u¿¹ procesy
napowietrzania, od¿elaziania i odmanganiania w filtrach piasko-
wych � wyja�nia Ma³gorzata Haude, Zastêpca Pe³nomocnika
ds. Realizacji Projektu. - Jako�æ wody wprowadzanej obecnie do
sieci miejskiej w pe³ni odpowiada warunkom okre�lonym w sto-
sownych przepisach dotycz¹cych wody przeznaczonej do spo-
¿ycia, niemniej konieczna jest modernizacja stacji, aby�my mogli
równie¿ w przysz³o�ci dostarczaæ do ¿yrardowskich gospodarstw
domowych wodê o bardzo dobrej jako�ci.�

Dziêki �rodkom finansowym pozyskanym z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i �rodowisko, Spó³ka mo¿e przepro-

�Fundusze Europejskie � Ka¿dy korzysta, nie ka¿dy widzi� to has³o kampanii promocyjnej zainicjowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
której celem jest zwrócenie naszej uwagi na zmiany, jakie dziêki �rodkom unijnym zasz³y w naszym najbli¿szym otoczeniu. Okazuje siê bowiem, ¿e
choæ coraz wiêcej wiemy o Funduszach Europejskich, to wci¹¿ nie doceniamy ich wp³ywu na komfort naszego codziennego ¿ycia.

wadziæ tocz¹c¹ siê obecnie przebudowê budynku hali filtrów
oraz zmodernizowaæ przestarza³e urz¹dzenia do napowietrza-
nia, odmanganiania i od¿elaziania, znacznie unowocze�niaj¹c tym
samym technologiê uzdatniania wody. W ramach tego samego
zadania realizowana jest równie¿ przebudowa pompowni II stop-
nia, zak³adaj¹ca kompleksow¹ wymianê funkcjonuj¹cych w niej
urz¹dzeñ. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody obejmuje te¿
tzw. osadnik wód pop³uczyn. Zostanie on rozbudowany w celu
zwiêkszenia pojemno�ci, a rozdzia³ pracy poszczególnych ko-
mór umo¿liwi odpowiednie sklarowanie pop³uczyn. Równole-
gle tocz¹ siê równie¿ prace zmierzaj¹ce do poprawy stanu zbior-
ników wyrównawczych, które polegaj¹ na oczyszczeniu i wy-
piaskowaniu �cian wewnêtrznych, a tak¿e prace zwi¹zane z prze-
budow¹ instalacji elektrycznej w obrêbie stacji. £¹czny koszt
zaplanowanych w projekcie prac dotycz¹cych modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody �Mokra� to kwota blisko 6 mln. 381 tys. z³
netto.

Poza inwestycjami na terenie ujêcia oraz SUW, PGK �¯yrar-
dów� Sp. z o.o. kontynuuje tak¿e prace modernizacyjne miej-
skiej oczyszczalni �cieków. £¹czny koszt tego zadania, to blisko
15 mln z³ netto. �rodki te, zamienione na konkretne dzia³ania
inwestycyjne, pozwol¹ m.in. zautomatyzowaæ proces techno-
logiczny, zmniejszyæ zu¿ycie chemikaliów, a tak¿e podnie�æ sku-
teczno�æ usuwania azotu z oczyszczanych �cieków, co z kolei
prze³o¿y siê na poprawê parametrów �koñcowego produk-

tu�,opuszczaj¹cego oczyszczal-
niê. Zwiêkszenie przepustowo-
�ci i elastyczno�ci pracy obiek-
tu oraz zmniejszenie jego uci¹¿-
liwo�ci zapachowej dla otocze-
nia � to kolejne rezultaty, które
Spó³ka zamierza osi¹gn¹æ w
wyniku realizacji Projektu.

�W obrêbie zadania �Moder-
nizacja oczyszczalni �cieków w
¯yrardowie� ujêli�my w Projek-
cie kilkana�cie ró¿nych przed-
siêwziêæ, maj¹cych wspólny cel
w postaci podniesienia standar-
du technicznego i efektywno�ci
pracy oczyszczalni � mówi
Ma³gorzata Haude. � Aktual-
nie na terenie obiektu trwa roz-
biórka reaktora biologicznego, a
tak¿e budowa osadników wstêp-
nych wraz ze stacj¹ zagêszcza-
nia osadu nadmiernego. Przy
okazji unowocze�niania samego

procesu technologicznego oczyszczalni, przeprowadzimy tak-
¿e modernizacjê budynku socjalno-labolatoryjnego.�

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Spó³kê z wyko-
rzystaniem �rodków unijnych pozyskanych w ramach Projektu
�Gospodarka wodno��ciekowa w ¯yrardowie - Etap II� jest
budowa kolektora sanitarnego �D�. Bêdzie on stanowi³ uzupe³-
nienie brakuj¹cego fragmentu kanalizacji sanitarnej w pó³nocnej
czê�ci ̄ yrardowa. Kolektor sanitarny �D� bieg³ bêdzie pocz¹w-
szy od ul. £¹kowej i dalej ulicami Skrowaczewskiego, 1 Maja
oraz Czyst¹ a¿ do miejskiej oczyszczalni �cieków. �25 pa�-
dziernika przekazali�my wykonawcy teren budowy � mówi
Ma³gorzata Haude. � Zgodnie z podpisan¹ umow¹ prace po-
trwaj¹ do 30 czerwca 2014 r. Koszt realizacji przedsiêwziêcia, to
ponad 5,5 mln. z³ netto.�

Poza pracami modernizacyjnym prowadzonymi na Stacji Uzdat-
niania Wody �Mokra� oraz w obrêbie oczyszczalni �cieków, Pro-
jekt �Gospodarka wodno��ciekowa w ̄ yrardowie - Etap II� obej-
muje równie¿ dalsz¹ rozbudowê miejskiej sieci wodno-kanaliza-
cyjnej, co w bezpo�redni sposób przyczynia siê do podniesienia
komfortu ¿ycia mieszkañców i mieszkanek, a poprzez tworzenie

warunków dla likwidacji przydomowych szamb, wp³ywa rów-
nie¿ korzystnie na stan �rodowiska naturalnego.

W ostatnim czasie, w ramach realizacji Projektu powsta³o na
terenie ̄ yrardowa ponad 2,5 km nowej sieci wodno-kanalizacyjnej.
Najd³u¿szy, bo a¿ kilometrowy odcinek sieci wodoci¹gowej, odda-
ny do u¿ytku w maju br., wybudowano w ul. Jaktorowskiej. Koszt
zadania, to 690 tys. z³. Z koñcem listopada dostêp do kanalizacji
sanitarnej uzyskaj¹ tak¿e kolejni mieszkañcy i mieszkanki ulicy
Andersa. W ci¹gu ulic Andersa i 11 listopada (zadania zakoñczonego
w listopadzie ubieg³ego roku) wybudowano w sumie blisko 1,3 km
sieci kanalizacyjnej, za ³¹czn¹ kwotê  ponad 1 mln z³.

�W ramach aktualnie realizowanego Projektu rozliczona zo-
sta³a tak¿e budowa 250 metrów kanalizacji sanitarnej w ul. Ja-
�minowej. Warto�æ inwestycji to ponad 343 tys. z³ � mówi
Ma³gorzata Haude. � Zadanie to zakoñczyli�my co prawda w
marcu 2009 roku, ale dziêki temu, ¿e znalaz³o siê ono w Projek-
cie �Gospodarka wodno��ciekowa w ¯yrardowie - Etap II�
otrzymali�my z Programu Operacyjnego Infrastruktura i �rodo-
wisko czê�ciow¹ refundacjê poniesionych nak³adów.�

 Mimo, ¿e ju¿ od ponad 6 lat, w³a�ciwie na co dzieñ, korzysta-
my z efektów dwóch kolejnych du¿ych projektów unijnych reali-
zowanych przez PGK �¯yrardów� Sp. z o.o., to rzadko kiedy
zdajemy sobie sprawê, jak bardzo Fundusze Europejskie wp³ywaj¹
na poprawê standardu ¿ycia w naszym mie�cie i codzienne ¿ycie
nas samych. O skali czerpanych przez nas korzy�ci niech �wiadczy
choæby fakt, ¿e realizowany obecnie przez Spó³kê Projekt �Gospo-
darka wodno��ciekowa w ̄ yrardowie- Etap II�, to przedsiêwziê-
cie opiewaj¹ce na ³¹czn¹ kwotê oko³o 70 mln z³ - z czego niemal 60%
kosztów stanowiæ bêd¹ w³a�nie �rodki pomocowe, dostêpne w
ramach Funduszu Spójno�ci. Realizacja Projektu potrwa do koñca
2015 roku. Dwa nadrzêdne cele prowadzonych w jego ramach in-
westycji, to poprawa standardu ¿ycia mieszkañców i mieszkanek
oraz skuteczniejsza ochrona �rodowiska naturalnego.

�Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko to bardzo liczne inwestycje infrastrukturalne z dba³o�ci¹ o �rodowisko
naturalne, zgodne z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju�

Unijne fundusze zmieniaj¹ nasze ¿ycie
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