
[ 6 ] PRZEGLĄD OSIECKI

O budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadóww Trzebani pisaliśmy w listopadzie ubiegłego
roku. Tę inwestycję realizuje aż 18 gmin, w tym oczywiście gmina Osieczna. Właśnie w Trzebani
znaleziono dla takiej budowy najlepszy teren w powiecie. To tutaj są odpowiednie warunki geo-
logiczne i kilka hektarów ziemi obsadzonej wokoło lasem. Osiecki samorząd na budowę tego za-
kładu przeznaczył więc grunt oraz przekaże do 2011 roku 1.358.775 złotych w ramach swoich
udziałów. Tymczasem wokół zasadniczej części obiektu w Trzebani gromadzą się "czarne
chmury". Mieszkańcy pytają więc, czy realizacja budowy jest zagrożona i czy władze gminy biorą
pod uwagę możliwość zbudowania wysypiska tylko dla siebie?

Niepokój w sprawie wysypiska

- Taka ewentualność nie wcho-
dzi w grę - wyjaśnia Tomasz Bier-
naczyk, odpowiedzialny w
Urzędzie Miasta i Gminy za
ochronę środowiska. - Własne
wysypisko kosztowałoby miliony
złotych, na co samorządu nie stać,
a na dotację z Unii Europejskiej nie
możnaby liczyć. Pieniądze z fundu-
szy europejskich docierają na duże,
wspólne inwestycje i dlatego inwes-
tor dostał je na zakład utylizacji,
który obsługiwać będzie cały region.
Przypomnę, że inwestycja w Trze-
bani według pierwszego kosztorysu
kosztować miała 110 milionów zło-
tych. Jedna gmina nigdy nie
udźwignęłaby tak olbrzymiego
przedsięwzięcia. Na samodzielne
gminne inwestycje nie pozwala też
Krajowy i Wojewódzki Plan Gospo-
darki Odpadami.

Jaki jest więc problem z budową

tego nowoczesnego Zakładu Za-
gospodarowania Odpadów? Skąd
niepokój inwestora?

Po pierwsze czas. Zakład utyli-
zacji musi powstać do końca 2010
roku. Tylko wówczas inwestor
otrzyma pieniądze z Unii Europej-
skiej. A są to ogromne kwoty.
Unia daje bowiem około 18,6 mln
euro. A więc trzeba się spieszyć.
Do przetargu na głównego wyko-
nawcę zakładu w Trzebani sta-
nęło trzech oferentów:
Hydrobudowa Poznań, Mostostal
Warszawa i firma Strabag. Ko-
misja przetargowa wybrała naj-
tańszą ofertę, a więc propozycję
Hydrobudowy, ale wszyscy łącz-
nie z wygranym, tę decyzję opro-
testowali. Dni upływały i istniało
niebezpieństwo konieczności
ogłoszenia drugiego przetargu,
co oczywiście wydłużyłoby znacz-

nie czas budowy. Dziś wiemy, że
kolejnych odwołań nie było i wy-
konawcą pozostaje Hydrobu-
dowa.

Ale jest i drugi problem. Ten do-
tyczy kosztów inwestycji. Okazuje
się, że od chwili podjęcia przez sa-
morządy decyzji o wspólnej budo-
wie zakładu w Trzebani, ceny
znacznie wzrosły. Dużo droższe są
materiały budowlane i wyższa jest
wycena robót poszczególnych wy-
konawców. Mało tego, znacznie niż-
szy jest dzisiejszy kurs euro, w
którym inwestycje dofinansuje Unia.
Z funduszy europejskich dotrze
więc do inwestora dużo mniej pie-
niędzy. Wstępnie oblicza się, że za-
braknie około 30 milionów złotych.

- Problem jest naprawdę po-
ważny - dodaje Tomasz Biernaczyk
- Wiem, że dyskutowali o tym
wszyscy udziałowcy projektu i zgod-

nie stwierdzili, że z inwestycji nie
można zrezygnować. Poszczególne
samorządy podejmują więc uchwały
o podwyższeniu swojego wkładu w
tę prestiżową budowę. W Osiecznej
decyzja ta zapadła już na sesji w
lipcu. Dziś nie wiadomo jeszcze ile
trzeba będzie dołożyć, ale oblicza
się, że kwota ta nie powinna prze-
kroczyć około 800 tysięcy złotych.
Wszystko zależeć będzie od osta-
tecznego kosztu budowy i przeli-
czenia finansowego udziału na ilość
mieszkańców poszczególnych
gmin. A dodam jeszcze, że powsta-
nie tak nowoczesnego zakładu pod-
nosi standard ochrony środowiska i
przyniesie gminie w przyszłości ko-
rzyści ekonomiczne z tytułu opłat za
fakt, iż instalacje znajdują się na na-
szym terenie.

A zatem ostateczne decyzje w
sprawie budowy Zakładu Zagos-
podarowania Odpadów w Trze-
bani zapadły. Inwestor podpisze
umowę z wykonawcą dopiero
wówczas, jak rady gmin, które
uczestniczą w projekcie podejmą
uchwały o finansowym zwiększe-
niu swoich udziałów. Gmina
Osieczna i kilka innych już to zro-
biło. Wszyscy zainteresowani są
więc pewni, że ani sama inwesty-
cja, ani unijne pieniądze nie prze-
padną.

HALINA SIECIŃSKASpotkania z sołtysami
Marcin Ciesielski z Jeziorek ma

32 lata i jest jednym z najmłodszych
sołtysów w gminie. Tę funkcję pełni po
raz pierwszy, a przejął ją po Fran-
ciszku Frąckowiaku, który sołtysował
we wsi kilka kadencji.

Jeziorki to mała wieś. Pan Marcin
mówi, że cicha i spokojna. Mieszka tu
135 osób i to w czterech popegerow-
skich blokach i czterech jednorodzin-
nych domkach. Jeziorki znane stały
się od czasu, gdy prywatny właściciel
wykupił dworek i założył stadninę.
Teraz przyjeżdżają tu turyści, odbywają się zawody konne, organizowane
są plenerowe imprezy.

Marcin Ciesielski jest z zawodu lakiernikiem samochodowym. Od kilku
lat prowadzi swoją działalność gospodarczą, czyści i poleruje auta. A poza
tym hoduje ozdobne bażanty i kurki. Jako sołtys zadbał o to, by urządzić
i wyremontować świetlicę. W ubiegłym roku wyposażyli więc pomiesz-
czenie, a w tym roku wymalowali je. W świetlicy jest teraz telewizor, wieża,
stół do tenisa, krzesła. Młodzi mieszkańcy mogą spotykać się, urządzać
swoje imprezy, organizować zabawy. A że jest ich w Jeziorkach wielu,
mieszkańcy pomyśleli też o urządzeniu choć małego boiska. Między blo-
kami nawieźli piasku, zawiesili siatkę i zaproponowali młodym rozgrywa-
nie meczów w piłkę plażową. Co prawda sołtys marzy o tym, by w
Jeziorkach powstało też boisko do piłki nożnej, ale póki co nie ma wolnej
ziemi. Ta która jest należy do Agencji i nie wiadomo, czy kiedyś będzie
można przeznaczyć ją na rekreacyjny cel.

Mieszkańcy Jeziorek liczą na to, że właściciel stadniny będzie ją roz-
budowywał. A wtedy może powstanie droga, chodnik, ścieżka rowerowa i
w przyszłości kanalizacja. Jeziorki stają się bowiem bardzo atrakcyjną
częścią gminy. Pan Marcin zapewnia, że dobrze się tu żyje i wypoczywa.

Aleksander Lorkiewicz w Ziemnicach
mieszka do zawsze. Tu się urodził, tu założył
rodzinę i razem z żoną wychował czwórkę
dzieci. Zna swoją wieś i mieszkańców jak
mało kto. Mówi, że kiedy chce odwiedzić
wszystkich musi zrobić samochodem ponad
17 km. Tak rozrzucone są Ziemnice - bo i na
Ustroniu i na Górce i za jeziorem. Łącznie we
wsi mieszka ponad 300 osób i jest 87 domów.

Aleksander Lorkiewicz został po raz
pierwszy sołtysem w 1983 roku. Tę funkcję
pełni więc bez przerwy od 25 lat. Kiedy wspo-
mina dawne lata mówi o tym, że we wsi były:
bruk, rowy przy drodze, brakowało chodników i oświetlenia. To wszystko po-
wstawało dopiero za jego kadencji. Ludzie we wsi pomagali, więc nie było
problemów by co roku budować coś nowego. Na początku zaczęli od kana-
lizacji deszczowej, potem asfaltu na drodze, telefonizacji, wodociągów, a 15
lat temu chodników. Dziś co prawda chodniki wymagałyby już wymiany, ale
to jeszcze przed mieszkańcami. Sołtys może pochwalić się i świetlicą, i re-
mizą. Świetlica powstała ze starego obiektu, powiększana zawsze wtedy,
gdy zwalniało się kolejne mieszkanie. Dziś ma kuchnię, chłodnię, dobrze wy-
posażone zaplecze. A w budynku gospodarczym powstała szatnia dla spor-
towców. Remizę natomiast mieszkańcy budowali wspólnie, głównie strażacy.
Dziś Ziemnice mają i ładne boisko, i świetlicę, i remizę. Naprawdę jest się
gdzie spotykać.

Planów sołtys Lorkiewicz ma dla wsi dużo. Przede wszystkim chciałby
dokończyć inwestycje drogowe. Na Ustroniu właśnie kładziona jest kostka
brukowa, ale około dwa i pół kilometra asfaltu jeszcze by się przydało. Za je-
ziorem drugie tyle, no i nowe chodniki. A poza tym wymiana okien i malo-
wanie świetlicy oraz zewnętrzne odnowienie remizy.

Alekdander Lorkiewicz całe zawodowe życie był kierowcą. Zna jednak
prace miejscowych rolników i rozumie ich problemy z opłacalnością pro-
dukcji. Jest też strażakiem i radnym.


