
23nr 43 (3241), 28 pa�dziernika 2014MATERIA£  PROMOCYJNY

Aktualny stopieñ zaawansowania realizacji poszczególnych zadañ wskazuje, ¿e nie
ma ¿adnych zagro¿eñ, je�li chodzi o dotrzymanie tego terminu. Prace postêpuj¹ w do-
brym tempie i zgodnie z za³o¿onym harmonogramem. Na ten moment Spó³ka ma ju¿ za
sob¹ zdecydowan¹ wiêkszo�æ ujêtych w Projekcie zadañ, w tym równie¿ w du¿ej mierze
te najbardziej skomplikowane, które mog³y przysporzyæ wiele niespodzianek zarówno
inwestorowi, jak i pracuj¹cym w terenie wykonawcom.

"Na pewno sporym wyzwaniem logistyczno-technicznym by³ realizowany wiosn¹
tego roku monta¿ t³oczni �cieków przy ul. £¹kowej - przyznaje Zdzis³aw Wilk, Prezes
PGK "¯yrardów" Sp. z o.o. - Jest to jedna z najwiêkszych monolitycznych t³oczni w
Polsce, o g³êboko�ci 9,1 mb i �rednicy wewnêtrznej 3,5 mb, z przepustowo�ci¹ na
poziomie 288 m3/h. Wszystko na szczê�cie posz³o zgodnie z planem, t³oczniê uda³o siê
sprawnie ulokowaæ pod powierzchni¹ gruntu i dzi� jeste�my ju¿ w trakcie prac odbio-
rowych oraz prób rozruchowych. A jest to urz¹dzenie na miarê XXI wieku, pracuj¹ce
bezobs³ugowo, w oparciu o w³asny uk³ad sterowania wyposa¿ony w hydrostatyczn¹
sondê do pomiaru poziomu �cieków. Co wa¿ne z punktu wiedzenia bezpieczeñstwa,
dziêki monitoringowi pod³¹czonemu do dyspozytorni w budynku administracyjnym
PGK, bêdziemy mogli sprawowaæ sta³y, zdalny nadzór nad prac¹ obiektu.

Zreszt¹ realizacja samego kolektora D, na którym pracowaæ bêdzie t³ocznia, rów-
nie¿ nie by³a prostym zadaniem, poniewa¿ uk³adali�my go m.in. w �ladzie tak ruchli-
wych ulic, jak 1 Maja, czy Skrowaczewskiego. Biegn¹c od ul. £¹kowej, ulicami Skro-
waczewskiego, 1 Maja oraz Czyst¹ a¿ do miejskiej oczyszczalni �cieków, kolektor
stanowi dzi� uzupe³nienie brakuj¹cego fragmentu kanalizacji sanitarnej w pó³nocnej
czê�ci ¯yrardowa. Realizacja tego przedsiêwziêcia docelowo znacznie usprawnieni
odbiór �cieków komunalnych z tego rejonu miasta, stwarzaj¹c jednocze�nie dogodne
warunki dla pod³¹czenia do miejskiego systemu kanalizacji nowych obiektów."

Do ³atwych nie nale¿a³a tak¿e koñcz¹ca siê w³a�nie realizacja kolektora R. W tym
wypadku �ród³em obaw ze strony Spó³ki by³ przede wszystkim fakt, ¿e biegnie on niemal
przez ca³e miasto - pocz¹wszy od ul. Mickiewicza, pod torami PKP, przez teren dawnych
zak³adów lniarskich a¿ do miejskiej oczyszczalni �cieków.

"Na ten moment zrealizowali�my ju¿ odcinek od ul. Mickiewicza do osiedla Okrzejów-
ka  - mówi prezes Zdzis³aw Wilk. - oraz fragment od oczyszczalni �cieków a¿ po ul. Nowy
�wiat, i jak dot¹d proces inwestycyjny przebiega bez wiêkszych niespodzianek, przy du-
¿ym zrozumieniu dla powodowanych przez nas utrudnieñ w ruchu, za co ze swej strony
serdecznie dziêkujemy. Mam nadziejê, ¿e swego rodzaju rekompensat¹ za te niedogodno-
�ci bêdzie nowa nawierzchnia ul. Dittricha, która jest pewnego rodzaju warto�ci¹ do-
dan¹ wobec prowadzonych przez nas prac ziemnych. Mimo ¿e wiêkszo�æ naszych zadañ
inwestycyjnych realizujemy pod powierzchni¹ gruntu, to zawsze staramy siê, by po zej�ciu
wykonawcy z terenu budowy równie¿ na powierzchni pozosta³ ³ad i porz¹dek."

Jeszcze w miesi¹cu pa�dzierniku rozpocznie siê budowa sieci wodoci¹gowej w rejo-
nie ul. Zio³owej, a w 2015 sieci kanalizacji sanitarnej która obs³ugiwaæ bêdzie pod wzglê-
dem odbioru �cieków m.in. rejon zalewu ¿yrardowskiego. "Tutaj nie przewidujemy ¿ad-
nych niespodzianek, poniewa¿ poruszamy siê po terenie nieuzbrojonym, nale¿¹cym
do miasta, w �ladzie drogi gruntowej - ocenia prezes Zdzis³aw Wilk. - Jest to wiêc
stosunkowo proste przedsiêwziêcie, nie wymagaj¹ce demonta¿u nawierzchni, a w
zwi¹zku z peryferyjnym usytuowaniem ul. Zio³owej - nie powoduj¹ce te¿ odczuwal-
nych dla szerokiej grupy mieszkañców utrudnieñ w ruchu."

Podobnie, zgodnie z planem i bez niespodzianek, tocz¹ siê ostatnie zadania inwesty-
cyjne realizowane w ramach Projektu na terenie samej oczyszczalni. Najpowa¿niejszym
z nich jest budowa suszarni osadów �ciekowych, która umo¿liwi przetwarzanie osadów
do postaci granulatu i nastêpnie jego bezpieczne dla �rodowiska zagospodarowanie.

"Na ten moment - mówi Ryszard Chudzik, Wiceprezes PGK "¯yrardów" Sp. z o.o.
- mo¿emy ju¿ powiedzieæ, ¿e nasz Projekt "Gospodarka wodno-�ciekowa w ¯yrardowie
- Etap II" jest na ukoñczeniu. Wraz z nim koñczymy kolejny etap realizacji zadañ  inwe-
stycyjnych z zakresu  modernizacji naszego  systemu wodno-kanalizacyjnego.  Mamy ju¿
co prawda wstêpne za³o¿enia, dotycz¹ce  ubieganie siê o �rodki unijne w ramach kolej-
nej perspektywy finansowej, ale na pewno nie bêd¹ to ju¿ jednak tak strategiczne i
kosztowne zadania, jak mia³o to miejsce przy I i II etapie realizacji Projektu.

Dziêki pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu na ³¹czn¹ kwotê przekraczaj¹c¹ 40
mln z³, na przestrzeni 4 ostatnich lat unowocze�nili�my i podnie�li�my efektywno�æ
pracy wszystkich naszych obiektów (ujêcie wody Sokule, stacja uzdatniania wody, oczysz-
czalnia �cieków), a tak¿e w znacz¹cym stopniu zmodernizowali�my i rozbudowali�my
oplataj¹c¹ miasto sieæ wodno-kanalizacyjn¹. Tym samym stworzyli�my i przekazali�my
do dyspozycji mieszkañców system, który jest w stanie zapewniæ sprawn¹ dostawê wyso-
kiej jako�ci wody i równie sprawny, ale te¿ przyjazny dla �rodowiska, odbiór �cieków
komunalnych. Teraz, u¿ywaj¹c sportowej terminologii, pi³eczka jest po stronie miesz-
kañców. My, jako spó³ka odpowiedzialna na gospodarkê wodno-�ciekow¹ w mie�cie
stworzyli�my mieszkañcom warunki dla poprawy standardu ¿ycia, jednak sama decyzja
o rezygnacji z przydomowych szamb na rzecz przy³¹czenia siê do miejskiego systemu
kanalizacyjnego nale¿y ju¿ do w³a�cicieli poszczególnych nieruchomo�ci. Gor¹co za-
chêcam do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ i pe³nego wykorzystania potencja³u, jaki dziêki
eurofunduszom uda³o nam siê dla Pañstwa zbudowaæ."

Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w drugim etapie realizacji Projektu PGK "¯yrar-
dów" wybudowa³o na terenie ¯yrardowa 11,2 km kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Chopina, Wyspiañskiego, ̄ abiej, Wierzbowej i Legionów Polskich, 11 listopada, An-
dersa, Ja�minowej i 1-go Maja. Dodatkowo, poza tzw. inwestycjami sieciowymi, budo-
wa dwóch kolektorów sanitarnych - R oraz D - stworzy³a warunki dla pod³¹czenia
nowych obiektów na trasie przebiegu obu instalacji.

"Poniewa¿ w trakcie realizacji Projektu powsta³y pewne oszczêdno�ci - mówi
wiceprezes Ryszard Chudzik - wyst¹pili�my do NFO�iGW o mo¿liwo�æ rozszerzenia
zakresu rzeczowego. W zwi¹zku z tym, ¿e mamy ju¿ wstêpn¹ akceptacjê dla naszego
wniosku, my�lê, ¿e kwestiê likwidacji przydomowych szamb na rzecz przy³¹czenia siê
do systemu kanalizacji miejskiej, mog¹ tak¿e zacz¹æ rozwa¿aæ mieszkañcy ul. War-
szawskiej, Cehaka, Werbickiego, Krótkiej oraz rejonu ulic: Mireckiego i Konopnic-
kiej. Bo o te odcinki sieci chcieliby�my rozbudowaæ nasz miejski system jeszcze przed
koñcem 2015 roku, czyli w ramach realizowanego w³a�nie Projektu. My tworzymy
ofertê wygodniejszego ¿ycia, decyzja czy j¹ przyj¹æ nale¿y zawsze do mieszkañców."

Aby jak najlepiej wykorzystaæ potencja³ zmodernizowanej oczyszczalni, Spó³ka szu-
ka kontrahentów tak¿e w�ród podmiotów gospodarczych. Obiecuj¹ce spotkanie od-
by³o siê m.in. z inwestorami parku rozrywki, który powstaæ ma na terenie s¹siedniej
Gminy Mszczonów, tu¿ nieopodal ̄ yrardowa. "W chwili obecnej mamy ju¿ technicz-
ne mo¿liwo�ci, by przyj¹æ i oczy�ciæ �cieki powstaj¹ce w tym obiekcie - mówi wice-
prezes Ryszard Chudzik. - Inwestorzy szacuj¹, ¿e by³oby to ok. 6 tys. metrów sze-
�ciennych na dobê, czyli oko³o po³owy tej wielko�ci, jak¹ obecnie w cyklu dobowym
przetwarza nasza miejska oczyszczalnia. By³y to na razie bardzo wstêpne rozmowy,
które nie maj¹ jeszcze potwierdzenia w podpisanym formalnym porozumieniu, nie-
mniej zarówno my, jak i druga strona, wyrazili�my chêæ wspó³pracy. Gdyby projekt
doszed³ do skutku, to w mojej ocenie, przy tak znacz¹cym zwiêkszeniu efektywno�ci
pracy oczyszczalni, by³yby du¿e szanse na obni¿enie, a chocia¿by utrzymanie na
dotychczasowym poziomie wysoko�ci taryf za �cieki w najbli¿szej przysz³o�ci, co
by³oby z korzy�ci¹ dla wszystkich mieszkañców korzystaj¹cych z naszej sieci."

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej "¯yrardów" Sp. z o.o. powoli zmierza do koñca realizacji Projektu "Gospodarka wodno-�ciekowa
 w ¯yrardowie - Etap II", wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków Funduszu Spójno�ci w ramach Programu Operacyjnego

 Infrastruktura i �rodowisko. Zgodnie z umow¹ zawart¹ z Narodowym Funduszem Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie finalizacja i rozliczenie Projektu powinno nast¹piæ w roku  2015.

Tworzymy ofertê wygodniejszego ¿ycia,
decyzja czy j¹ przyj¹æ nale¿y zawsze do mieszkañców


