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17. 09. - Damian Marciniak, Wojnowice
17. 09. - Zuzanna Stachowiak, Świerczyna
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02. 10. - Alan Mateusz Biderman, Osieczna
09. 10. - Przemysław Malinowski, Osieczna
13. 10. - Jakub Skorupka, KąkolewoZmarli:
25. 09. - Franciszka Stritzke (1915), Osieczna
26. 09. - Janina Prałat (1935), Osieczna
28. 09. - Weronika Kryś (1921), Kąkolewo
12. 10 - Marian Paweł Kowalski (1948), Kąkolewo
15. 10 - Zdzisław Tadeusz Mazukiewicz (1953), Kąkolewo

Zakład w Trzebani na finiszu
Potem były informacje o udzia-

łowcach spółki, a więc gminach,
które wcześniej przystąpiły do pro-
jektu, o fazie dokumentacyjnej za-
dania, o przetargach na
wykonawstwo, a nawet o kłopotach
związanych z większymi niż przewi-
dywano kosztami inwestycji. Dziś
możemy już pisać o ostatnim etapie
realizacji projektu i o korzyściach,
jakie poszczególne gminy i cały re-
gion będą miały z powstania Za-
kładu Zagospodarowania
Odpadów. A przypomnijmy, że za-
kład obsługiwać będzie 18 gmin z
pięciu powiatów, zapewni odbiór
około 70 tysięcy ton odpadów rocz-
nie i będzie przetwarzać odpady
biologicznie oraz odzyskiwać mate-
riały i energię.

Do Trzebani coraz częściej przy-
jeżdżają osoby, które chcą zoba-
czyć tę nowoczesną inwestycję.
Interesują się nią samorządowcy,
także z odległych gmin w kraju, mło-
dzież, goście z zagranicy. Byli tam
też Holendrzy z zaprzyjaźnionej z
Osieczną gminy Zoeterwoude. Nie-
mal wszyscy wiedzą, że ta inwesty-
cja była jedną z dwóch tego typu w
Polsce, która rozpoczęła się niemal
natychmiast po naszym przystąpie-
niu do Unii Europejskiej. Już bo-
wiem w 2004 roku Jednostka
Realizująca Projekt zabiegała o pie-
niądze unijne w ramach Funduszu
Spójności (Perspektywa 2004-
2006). Dzięki temu, że do projektu
przystąpiły gminy, które razem mają
aż 250 tysięcy mieszkańców, pie-
niądze udało się uzyskać. A jest to
nieco ponad 18 mln 601 tysięcy

Tej inwestycji nasza gazeta towarzyszy od początku. Chodzi o
budowę Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpa-
dów w Trzebani. Pierwsza informacja o tym, że taki zakład po-
wstanie i że będzie w zdecydowanej większości finansowany z
funduszy unijnych dotarła do nas w grudniu 2005 roku.

euro. Kwota ta pokrywa dziś około
czterdzieści procent kosztów inwe-
stycji. Tylko przy takim inwestowa-
niu i przy finansowym udziale
wszystkich osiemnastu gmin można
było stworzyć tak nowoczesny za-
kład, zgodny z europejskimi wymo-
gami ochrony środowiska.

A właśnie teraz to ogromne
przedsięwzięcie zbliża się do końca.
Zgodnie z planem, w połowie 2010
roku cały projekt zostanie zakoń-
czony.

- Nie ma opóźnień w realizacji
zadania, mimo że część przetargów
organizowaliśmy dopiero w ubieg-
łym roku i że zmieniły się warunki fi-
nansowe - wyjaśnia Aneta
Tomala, kierownik Jednostki
Realizującej Projekt. - Inwestycja
jest nieco droższa i to z wielu powo-
dów. Między innymi więcej koszto-
wały materiały budowlane,
wykonawcy podnosili ceny, a i mniej
korzystne okazały się kursy walut.
Dotacja unijna pozostała bez zmian,
więc gminy zdecydowały się na
większy udział finansowy w tym
przedsięwzięciu. Ale i tak jest to dla
nich bardzo korzystne rozwiązanie.
Żadna gmina samodzielnie nie
mogłaby postawić takiego zakładu.
Sama nie dostałaby też na ten cel
unijnych dotacji.

Projekt, którego pełna nazwa
brzmi: "Gospodarka odpadami i
osadami ściekowymi w Lesznie i
subregionie leszczyńskim" składa
się z dwóch części. Pierwsza to bu-
dowa zakładu w Trzebani, dwóch
stacji przeładunkowych w Goli i Ra-
wiczu oraz kompostowni odpadów

zielonych w Koszanowie. A druga to
rekultywacja 13 dotychczasowych
składowisk odpadów. Ten drugi pro-
jekt jest już niemal zakończony. Za-
mknięto i zrekultywowano 6
składowisk, w tym w powiecie lesz-
czyńskim w Trzebani, Krzemienie-
wie i Moraczewie. Na pięciu
składowiskach trwają ostatnie
prace, a te w Dalabuszkach i Ko-
szanowie przestaną istnieć do
końca bieżącego roku. Wszystkie
zrekultywowane składowiska zos-
tają kolejno przekazywane gminom
i będą monitorowane przez najbliż-
sze 30 lat.

W samej Trzebani gotowe są już
m. in. nowe składowisko, zbiorniki
na ścieki, przyłącza wodociągowe i
energetyczne, a obecnie budują się
hale zakładu, komora fermenta-
cyjna, boksy na surowce wtórne,
budynek administracyjny i plac
kompostowni. Kończą się też roboty
na obu stacjach przeładunkowych.
Aktualnie powstają drogi dojazdowe
do tych stacji. Natomiast w pierw-
szym kwartale przyszłego roku roz-
pocznie się montaż wyposażenia
technologicznego w ZZO Trzeba-
nia. A rozruch całego zakładu prze-
widziano na czerwiec 2010 roku.

Stacje przeładunkowe będą uru-
chomione już z początkiem 2010
roku.

- Zgodnie z Krajowym Planem
Gospodarki Odpadami, w każdym
województwie powstają tak nowo-
czesne zakłady przerabiające od-
pady - dodaje Aneta Tomala. - W
Wielkopolscema ich być dwanaście
i każdy obsługiwać będzie kilka
bądź kilkanaście miast i gmin. Nasz
region jest jednym z pierwszych,
który podjął decyzję o takiej budo-
wie.

Nic dziwnego, że Trzebanię od-
wiedzają wycieczki, a mieszkańcy
gmin biorących udział w tym projek-
cie dużo wiedzą nie tylko o ochronie
środowiska, ale i o samym Zakła-
dzie Zagospodarowania Odpadów.
Informacje o tej inwestycji docierają
przecież do nich od czterech lat.
Wkrótce będą też oceniać korzyści i
liczyć zyski gmin. Samorządy są bo-
wiem pewne, że było warto.

Gmina Osieczna do roku 2011
przeznaczy na rekultywację starego
składowiska i udział w budowie za-
kładu w Trzebani prawie 2.318.270
złotych.
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