
W dniu 22 października br. w siedzibie Za-
kładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. 
Górnośląskiej 2 w Żarach odbyła się konferen-
cja prasowa pn.: Postęp prac budowlanych  
w ramach Projektu pn. „Gospodarka od-
padami w obrębie powiatów żarskiego i 
żagańskiego”, na której zostały przedstawio-
ne najważniejsze fakty związane z Projektem.

Postęp prac przy budowie  
Zakładu Zagospodarowania  

Odpadów w Marszowie
 

Zagospodarowania Odpadów w Marszowie
W miesiącu wrześniu Wykonawca kontraktu 

„Projektowanie i budowa Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów w Marszowie – firma 
Eggersmann uzyskała ostatnie pozwolenie 
na budowę i rozpoczęła prace przy budowie 
drogi. Wykonano już przyłącza wodociągowe  
i energetyczne. Pod koniec października 

ruszą kolejne prace budowlane.
Koszt inwestycji wynosi 75 131 401,04 PLN 
brutto, a jej zakończenie zaplanowane jest 
na połowę stycznia 2015 r.

Postęp prac przy budowie 
Stacji Przeładunkowej w Lubsku

W sierpniu br. Wykonawca Kontraktu nr 2 pn. 
Projektowanie i budowa Stacji Przeładunko-
wej w Lubsku - firma AK Nova Sp. z o.o. z Po-
znania w połowie września przystąpił do prac 
przygotowujących teren pod inwestycję. Obec-
nie rozpoczęły się prace pod budowę drogi  
i placów, a także montaż zbrojenia funda-
mentów pod halę i wiatę.
Stacja zostanie oddana do użytku w marcu 

2014 roku, a koszt jej wybudowania wynosi  
3 899 100,00 PLN brutto. 

Zakończenie prac rekultywacyj-
nych na Składowisku Odpadów 

w Chełmicy, gmina Tuplice

Od stycznia tego roku trwały prace rekulty-
wacyjne na składowisku odpadów w Cheł-
micy. Wykonawca – firma LC Consulting z 
Wrocławia zakończyła już prace i obecnie 

przygotowuje dokumentację powykonawczą.
Celem rekultywacji było ograniczenie ne-
gatywnego oddziaływania składowiska na 
środowisko oraz rekonstrukcja zdegradowanej 
powierzchni ziemi wraz z okrywą roślinną.
Koszt rekultywacji wyniósł 1 079 260,20 
PLN brutto.

Rekultywacja składowiska 
odpadów w Lubsku

W październiku br. został wybrany Wykonaw-
ca Kontraktu pn. Rekultywacja Składowiska 
Odpadów w Lubsku - firma Budowlana 
EUROBUD Grzegorz Fornalczyk z Nowo-
grodu Bobrzańskiego. W dniu 25.10.2013 r. 
zostanie podpisana umowa i rozpocznie się 
realizacja kontraktu. 
Koszt inwestycji wynosi 3 440 053,36 PLN 
brutto i zakończy się w listopadzie 2014 r.

Całkowi ty  koszt  Pro jek tu   wynos i 
128 126 726,49 PLN brutto, dofinansowanie z 
Unii Europejskiej wynosi 59 348 596,88 PLN.

Projekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Infrastruktura  
i Środowisko.

Beneficjentem projektu jest 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Sp. z o.o. 

Więcej informacji o Projekcie 
na stronie www.marszow.pl

 

Postęp prac budowlanych w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Budowa drogi dojazdowej do Zakładu w Marszowie

Zbrojenie fundamentów pod budynki hali i wiaty, 
Stacja Przeładunkowa w Lubsku

Od prawej: Joanna Blinow - Koordynator ds. realizacji 
kontraktów - ZZO Sp. z o.o., Irena Pańko-Borkowska 
Kierownik Projektu - ZZO Sp. z o.o. , Juliusz Póljan - 
MAO - ZZO Sp. z o.o., Dariusz Łyba - firma Egger-

smann - Kierownik budowy, Mateusz Gardo - AK Nova 
Sp. z o.o. - Inżynier Budowy, Dariusz Sylwestrzak – 

firma  AECOM Sp. z o.o. - Inżynier Kontraktu

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

RADY NA BIOODPADY

Czy wiesz, że…
● W Zakładzie Zagospodarowania 
Odpadów w Marszowie powstaje in-
stalacja do kompostowania. Trafią tam 
odpady biodegradowalne z gospo-
darstw domowych z terenu 15 gmin: 
z powiatu żarskiego, żagańskiego  
i gminy miejskiej Gubin.
● Mieszkańcy tych gmin, jeżeli nie 
mają możliwości organizacji przydo-
mowego kompostowania, powinni 
wrzucać odpady zielone i ulegające 
biodegradacji do pojemników lub wor-
ków w kolorze brązowym (najczęściej) 
lub czarnym (w niektórych gminach).
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Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Kompostowanie bioodpadów w przy-
domowym ogrodzie to sposób na to, 
jak łączyć przyjemne z pożytecz-
nym. Warto pomyśleć o tym już na 
wiosnę, kiedy zaczynamy pierwsze 
porządki wśród roślin na posesji. 
Przy odrobinie cierpliwości i sys-
tematyczności, do jesieni możemy 
mieć w ogrodzie sporych rozmiarów 
ekologiczną fabrykę.

Kompost nadaje się doskonale do użyźniania 
gleby. Wzbogaca ją w próchnicę, poprawia 
wzrost i rozwój roślin. Swoje ekologiczne 

właściwości zawdzięcza głównie mikroorgani-
zmom takim jak bakterie tlenowe, czy nicienie. 
To właśnie one „pracują” na efekt końcowy, 
czyli całkowicie naturalny i przy tym najtańszy  
z nawozów.

Do ogrodowej pryzmy możemy wyrzucać nie 
tylko odpadki z działki (ściętą trawę, liście  
z drzew i krzewów, chwasty, gałęzie). Kom-
postownik chętnie przyjmie także organiczne 
resztki z naszej kuchni: obierki z warzyw i owo-
ców, skorupki jaj, a nawet fusy z kawy i herbaty.  
W ten sposób zaoszczędzimy ok. 30% miejsca 
w domowym koszu. Należy jednak pamiętać, 
że na kompost nie nadają się owoce i warzywa 
z wyraźnymi objawami chorób, mięso, kości  
i chwasty, które zawiązały już nasiona.

Oto kilka podstawowych zasad 
dotyczących kompostowania:

1. Kompostownik zakładamy przy dodatnich 
temperaturach, między wiosną, a jesienią -  
w postaci pryzmy lub skrzyni zbitej np. z desek, 
czy europalet.
2. Umieszczamy go w miejscu zacienionym  
i osłoniętym od wiatru.
3. Dolna, około 20-centymetrowa warstwa 
kompostu powinna się składać z grubszych, 
połamanych gałązek (aby ułatwić cyrkulację 
powietrza). Kolejną warstwę tworzymy z ziemi 

ogrodowej. Następne układamy odpadki, które 
przekładamy ziemią i drobnymi gałązkami.
4. Kompost należy przemieszać i przekopać 
co 2 miesiące.
5. Dodając dżdżownice zebrane na działce lub 
zeszłoroczny kompost przyśpieszymy proces 
kompostowania.
6.  Po ok. 10-12 miesiącach nawóz kompostowy 
będzie gotowy.

Chcesz wiedzieć więcej na temat ekologii we 
własnym domu? 
Poznaj Kodeks Dobrych Praktyk  
Ekologicznych – broszura do pobrania na 
stronie www.ekoszkola.marszow.pl.

Publikacja została zrealizowana w ramach 
Programu Edukacji Ekologicznej dla Projektu 
pn. „Gospodarki odpadami w obrębie powiatów 
żarskiego i żagańskiego”.

Beneficjentem Projektu jest 
Zakład Zagospodarowania Odpadów  

Sp. z o.o. w Żarach  
www.marszow.pl


