Podpisy pod zdjęciami
Centrum Gospodarki Odpadami powstało u podnóża Karkonoszy.

Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych osiągnęły w roku 2005 ponad 200 tys. złotych – mówi Witold Szczudłowski, dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich.

Odpady niebezpieczne przechowywane są w zamkniętych pojemnikach wyposażonych w wanny na ewentualne przecieki – informuje inż. Józef Cyrek, kierownik Zakładu Utylizacji.



Podpisy do drugiej części

Linia technologiczna sortowania odpadów użytkowych.

Posegregowane odpady są gromadzone w boksach.


Głównym celem Związku Gmin Karkonoskich było uporządkowanie gospodarki odpadami
U PODNÓŻA KARKONOSZY

Dzikie wysypisko śmieci znajdowało się na terenie wsi Kostrzyca i Ścięgny, na granicy gmin Mysłakowice i Podgórzyn u podnóża Karkonoszy. Wysypisko to nie było zabezpieczone i nie gwarantowało ekologicznego, nie zagrażającego środowisku naturalnemu składowania śmieci. Funkcjonowało nielegalnie od 1975 r. Dopiero w latach 80. zostało "zaakceptowane" w planach zagospodarowania przestrzennego województwa jeleniogórskiego i gmin, jednak bez odpowiedniej dokumentacji projektowej uzgodnionej z władzami wojewódzkimi i inspekcją sanitarną. 
W wyniku składowania powstała hałda wysokości ok. 12 m, obejmująca obszar 4,2 ha ze skarpami o nieregularnych kształtach i nachyleniu często przekraczającym 45o. Hałda zaburzyła spływ wód powierzchniowych, przecinając szereg naturalnych cieków.
Wysypisko było niewygodnym sąsiadem dla mieszkańców wsi Ścięgny i Kostrzyca. Ciągle wydobywające się nieprzyjemne zapachy, tląca się hałda zwożonych śmieci, niebezpieczne odcieki zatruwające okoliczne lasy i rowy stanowiły ogromne zagrożenie dla mieszkańców i środowiska naturalnego.
Gminy Podgórzyn i Mysłakowice nie posiadały wystarczających środków finansowych, na samodzielne uporządkowanie dzikiej hałdy odpadów oraz dobudowanie nowych kwater i prowadzenie prawidłowego składowania. Cztery jednostki administracyjne – miasta: Kowary i Karpacz oraz gminy: Mysłakowice i Podgórzyn nie miały legalnego składowiska śmieci. Na terenie tych turystycznych gmin śmieci były składowane na dzikim wysypisku oraz w wielu miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto Karpacz i Kowary, nawet jeżeli chciałyby wybudować dla swoich gmin składowisko, nie miałyby gdzie go zlokalizować, ze względu na brak odpowiedniego terenu.
Sytuacja była patowa. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem było przygotowanie projektu ekologicznego zagospodarowania dzikiego wysypiska i zrealizowanie go wspólnym wysiłkiem zainteresowanych gmin i miast. Projekt taki powstał w 1992 roku, a do jego realizacji powołano Związek Gmin Karkonoskich (ZGK). Głównym celem Związku było właśnie uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie czterech gmin – Karpacza, Kowar, Mysłakowic i Podgórzyna. Przy okazji postanowiono też zadbać o kanalizację sanitarną, edukację ekologiczną, a także wspólną promocję regionu.
Pierwszym zadaniem realizowanym przez Związek była oczywiście rekultywacja dzikiego wysypiska odpadów oraz budowa nowej, obecnie użytkowanej kwatery. To był I i II etap projektu „Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów w Ścięgnach–Kostrzycy – zintegrowany system gospodarki odpadami”. Prace rekultywacyjne rozpoczęto w grudniu 2000 r. a zakończono w czerwcu 2001 r. Stara hałda została na nowo uformowana, skarpy uszczelniono folią, wykonano studnie odgazowujące, całość przykryto warstwą ziemi i obsiano odpowiednimi gatunkami traw oraz wybudowano zbiornik na odcieki. Wysypisko zostało ogrodzone w celu uniemożliwienia przedostawania się na teren dzikiej zwierzyny i gryzoni i obsadzone zielenią izolacyjną. W skład zieleni weszły niskie i średniej wysokości krzewy, a także drzewostan szybko rosnący taki jak wierzby i modrzewie oraz wolno rosnący: buki i dęby.
Koszty I etapu to ponad 7 mln złotych, w tym środki własne ZGK to 1,2 mln złotych, reszta to pożyczki i dotacje NFOŚiGW i WFOŚiGW we Wrocławiu, a także dotacja z Funduszu PHARE w wysokości 1,5 mln zł, Realizacja II etapu kosztowała ponad 12 mln zł, w tym 9 mln z Programu PHARE, środki własne ZGK to ok. 96 tys. zł.
Po realizacji zadań objętych I i II etapem można było przystąpić do etapu III, czyli budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na terenie Ekologicznego Wysypiska Odpadów w Ścięgnach–Kostrzycy oraz wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie wszystkich gmin związkowych. Budowa Zakładu rozpoczęła się na początku 2002 roku, a w styczniu 2003 r. Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami było już gotowe. Do Zakładu trafiają odpady z 6 gmin członkowskich (do wyżej wspomnianych doszły jeszcze Szklarska Poręba i Piechowice) i części Jeleniej Góry. 
Centrum posiada też kompostownię kontenerową – stanowi ją 8 kontenerów roboczych o pojemności 30 m3 każdy. 
– Bronimy się przed zbieraniem bioopdadów, bo jest to nieopłacalne przy tych odległościach, a uzyskanie pełnowartościowego kompostu nadającego się do wykorzystania w rolnictwie jest możliwe jedynie w przypadku kompostowania bioodpadów zbieranych selektywnie. Kompostowanie odpadów komunalnych, a raczej mechaniczno-biologiczna ich przeróbka, zmniejsza masę odpadów i stabilizuje zawartą w nich substancję organiczną. Wyprodukowany w ten sposób kompost, nazywany stabilizatem, wykorzystywany jest do bieżącej rekultywacji składowiska – mówi Witold Szczudłowski, dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich.
W 2003 roku na terenie gmin należących do Związku została wprowadzona selektywna zbiórka odpadów. W wyznaczonych miejscach zostały ustawione cztery pojemniki na papier, plastik i puszki oraz szkło białe i kolorowe. Pojemników tych zostało rozstawionych na terenie Związku Gmin Karkonoskich 675 sztuk. 
Tak wstępnie posegregowane odpady również trafiają do Centrum, gdzie następuje szczegółowe ich rozdzielanie w 8-stanowiskowej trybunie sortowniczej.
– Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych osiągnęły w roku 2005 ponad 200 tys. złotych. Nie są to pieniądze, które w 100 procentach pokrywają koszty, ale trzeba traktować je jako rachunek ciągniony, uwzględniać na przykład oszczędność powierzchni na składowisku odpadów. Zainwestowaliśmy już ponad 20 mln zł i chcemy zacząć zarabiać na odpadach. Sortownia działa na jedną zmianę, a może przerobić 22 tys. ton odpadów rocznie, chcemy uruchomić drugą zmianę, ale na to na razie brakuje odpadów. Dlatego prowadzimy negocjacje z Jelenią Górą, która wyraziła chęć przystąpienia do Związku – mówi Witold Szczudłowski.
W ten sposób rozpocznie się realizacja etapu IV projektu porządkowania gospodarki odpadami na terenie gmin karkonoskich, który przewiduje przygotowanie do przyjęcia odpadów z Jeleniej Góry – rozbudowę linii technologicznych, stworzenie drugiego punktu przyjęcia odpadów i drugiej linii przygotowania biofrakcji, a także kolejnej kwatery (3 ha). Planuje się też montaż 8 dodatkowych kontenerów do istniejącej kompostowni.
Na terenie Centrum znajduje się także magazyn do krótkotrwałego gromadzenia odpadów niebezpiecznych wyłonionych z masy odpadów zmieszanych na liniach sortowniczych, np. baterii, akumulatorów, świetlówek. 
– Odpady te przechowywane są w zamkniętych pojemnikach wyposażonych w wanny na ewentualne przecieki – informuje inż. Józef Cyrek, kierownik Zakładu Utylizacji.
W 2004 roku we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Związku Gmin Karkonoskich, w obiektach handlowych oraz w urzędach gmin zostały rozstawione pojemniki na baterie. 
Równolegle z prowadzonymi przez Związek inwestycjami na terenie gmin związkowych prowadzona jest edukacja ekologiczna. Już od 11 lat co roku organizowany jest konkurs plastyczno-literacki dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych pod nazwą „Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć” oraz konkurs dla młodzieży gimnazjalnej pod nazwą „Co mnie zachwyca, a co bulwersuje w przyrodzie”. Oba konkursy kończą się festynem w parku przy siedzibie Związku
Gmin Karkonoskich współpracuje z organizacjami mającymi doświadczenie edukacji ekologicznej takimi jak Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Organizacja Odzysku Rekopol.
W ramach realizacji projektu „Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów w Ścięgnach–Kostrzycy – zintegrowany system gospodarki odpadami” Związek Gmin Karkonoskich uruchomił w Pałacu w Bukowcu Międzynarodowe Centrum Informacji i Szkolenia Ekologicznego. Najważniejszym celem przyświecającym powstaniu Centrum była chęć stworzenia dla społeczności lokalnej szeregu niekonwencjonalnych form nauczania ekologii i ochrony środowiska. Chodzi o to, aby formy te po pierwsze zachęcały do pogłębiania tych dziedzin wiedzy, po drugie kształtowały emocjonalną i racjonalną postawę wobec przyrody i po trzecie uaktywniały ludzi do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Tekst i zdjęcia: Jacek Zyśk


Schemat technologiczny Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami

Wstępny rozdział strumienia odpadów
Pierwszym etapem unieszkodliwiania odpadów jest ich wstępny rozdział w miejscu wjazdu na teren zakładu. Każda partia odpadów jest ważona przy użyciu wagi samochodowej stanowiącej element infrastruktury składowiska. Wwóz odpadów w głąb zakładu jest poprzedzony identyfikacją rodzaju odpadów na bazie deklaracji przewoźnika oraz oględzin. W punkcie przyjęć jest określane miejsce rozładunku danej partii odpadów. 

Linia technologiczna segregacji mechanicznej odpadów
Punkt początkowy procesu dla odpadów zmieszanych stanowi zasobnia na odpady. Załadunek odpadów do sita realizowany jest przez przenośniki: kanałowy i wznoszący. Centralnym urządzeniem węzła jest sito bębnowe. Urządzenie stanowi jednolitą, samonośną konstrukcję, posadowioną bezpośrednio na fundamentach żelbetowych. Elementem roboczym sita są dwa bębny o perforacji 20 i 70 mm. Odsiew (odpady > 70 mm) z sita jest zrzucany z sita bezpośrednio na podest sortowniczy, gdzie są wybierane surowce wtórne: tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło. Pozostała część odpadów tzw. balast jest transportowany przenośnikiem wznoszącym do prasy wysokiego zgniotu o sile zgniotu 50 ton. Odpady są zgniatane i belowane, w postaci kostek o wadze 650–700 kg są wywożone na misę składowiska.
Przesiew stanowią frakcja drobna (0–20 mm) oraz frakcja 20–70 mm (bogata w części organiczne). 
Frakcja 0–20 mm jest transportowana przenośnikiem wznoszącym do boksu na zewnątrz hali, a następnie jest wykorzystywana do przesypywania odpadów na składowisku.
Frakcja 20–70 mm z sita jest transportowana do separatora ferromagnetyków wyposażonego w taśmę ze strefami: magnetyczną i obojętną. Separator ustawiony nad przesypem przenośnika wydziela z tej frakcji złom żelazny.Tak przygotowana biofrakcja jest składowana w magazynie biofrakcji do czasu załadunku do kontenera kompostowni kontenerowej. 
Do kompostowania trafiają również odpady powstające w wyniku prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych, które stanowią bardzo dobry surowiec do produkcji wysokiej jakości kompostu. Nie powinno się ich mieszać z biofrakcją wydzieloną z odpadów zmieszanych, zawierającą duże ilości zanieczyszczeń. W projektowanym układzie technologicznym odpady zielone są gromadzone w oddzielnym boksie – magazynie odpadów zielonych. Odpady te są okresowo rozdrabniane przy pomocy rozdrabniarki mobilnej. Tak przygotowany materiał będzie stabilizowany w niezależnym kontenerze kompostowni.

Kompostownia kontenerowa
Celem zainstalowania kompostowni kontenerowej jest umożliwienie stosunkowo szybkiej tlenowej stabilizacji odpadów biologicznie rozkładalnych. Zastosowanie kompostowania w kompostowni kontenerowej umożliwia prowadzenie procesu w ustabilizowanych, optymalnych, nieuzależnionych od czynników zewnętrznych warunkach.
Kompostowanie odpadów komunalnych (a raczej mechaniczno-bilogiczna przeróbka) zmniejsza masę odpadów i stabilizuje zawartą w nich substancję organiczną. Wyprodukowany „kompost” wykorzystywany jest do bieżącej rekultywacji składowiska.
	Kompostownia kontenerowa oparta na module, który składa się z:
·	8 kontenerów roboczych o pojemności 30 m3 każdy,
·	kontenera stacji dmuchaw – zawierającego urządzenia stabilizujące proces takie jak dmuchawy powietrza, pompy wody itp.,
·	kontenera biofiltra – zapewniającego dezodoryzację gazów wylotowych,
·	komputera sterującego procesem.
Czas wstępnej stabilizacji tlenowej odpadów w kontenerze wynosi około 2 tygodni w każdym cyklu kontenera.
Kompost wstępnie ustabilizowany tlenowo w kompostowni kontenerowej wymaga, przed wykorzystaniem jako materiał rekultywacyjny, około 8 –12. tygodniowego dojrzewania w pryzmach. 

Linia technologiczna sortowania odpadów użytkowych
Na linię sortowniczą trafiają odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne, makulatura, metal). Odpady użytkowe dostarczane są na przenośnik kanałowy – poziomy przy użyciu ładowarki kołowej.
Przenośnik ten zrzuca odpady na przenośnik taśmowy wznoszący. Urządzenie to przemieszcza materiał na poziom trybuny sortowniczej i zrzuca na poziomy przenośnik sortowniczy, tzw. stół sortowniczy.
Przenośnik sortowniczy przebiega przez środek trybuny sortowniczej. Trybuna sortownicza posiada 8 (4 × 2) stanowisk sortowniczych wyposażonych w 8 lejów zrzutowych do czterech niezależnych kontenerów. W obszarze trybuny realizowane jest sortowanie ręczne odpadów użytkowych. Odpady te sortowane są na frakcje „handlowe” (np. PET, PVC, PE, karton, papier gazetowy biały i kolorowy) zależnie od zapotrzebowania i rynku zbytu. Odpady wysegregowane zrzucane są do boksów poniżej trybuny. Odpady zgromadzone w boksach są okresowo przepychane na przenośnik wznoszący do prasy belującej w celu zagęszczenia i paczkowania.
Balast przenoszony jest przez stół sortowniczy do kontenera wielkogabarytowego, który jest opróżniany przy użyciu samochodu samozaładowczego, na terenie misy składowiska.

	Linia technologiczna prasowania i belowania odpadów
Do węzła tego dostarczane są wysortowane odpady użytkowe. Zasobnię prasy belującej stanowi przenośnik kanałowy i zsynchronizowany z nim przenośnik wznoszący. Dostarczanie materiału do prasowania odbywa się poprzez przepychanie odpadów zgromadzonych w kontenerach pod trybuną. Przenośnik pracuje w ruchu automatycznym z pełną synchronizacją z pracą prasy belującej. Urządzenie zrzuca odpady do leja zasypowego prasy.
Prasa belująca o sile zgniotu 21 ton realizuje zagęszczanie surowców wtórnych dwustopniowo poprzez zastosowanie tzw. wstępnego zgniotu. Urządzenie wyposażone jest w moduł zagęszczający oraz system paczkowania sprasowanych odpadów. 

Magazyn małych ilości odpadów problemowych
Zakładając, że w przyszłych latach nastąpi rozwój selektywnej zbiórki odpadów problemowych oraz biorąc pod uwagę fakt, że rozbiórka odpadów wielkogabarytowych pozwoli na wyłonienie odpadów niebezpiecznych stanowiących elementy sprzętu AGD, przewiduje się, że wystąpi konieczność krótkotrwałego gromadzenia odpadów niebezpiecznych wysypiska. Odpady takie muszą być przechowywane w zamkniętych pojemnikach wyposażonych w wanny na ewentualne przecieki. Dlatego w ramach inwestycji zostały zakupione trzy kontenery wielkogabarytowe zamknięte, przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, o pojemności około 20,0 m3 każdy.

Magazyny zewnętrzne na odpady 
Tuż przy hali technologicznej zostały usytuowane magazyny zewnętrzne na odpady, które służą jako magazyny odpadów wydzielanych z ogólnego strumienia w poszczególnych fazach procesu unieszkodliwiania, takich jak: stłuczka szklana, odpady wielkogabarytowe czy złom.
W jednym z tych magazynów składowana jest selektywnie zebrana stłuczka szklana, gdzie jest oczyszczana oraz rozdzielana na dwie frakcje: szkło bezbarwne i szkło mieszane. Stłuczka szklana jest w miarę możliwości odbierana przez odbiorców. 



