
To nie jest
wysypisko

śmieci!

M.S.: Najważniejsze dla naszej firmy 
są bezpieczeństwo i komfort zarów-
no pracowników Ekombudu, jak 
i naszych sąsiadów, mieszkańców 
osiedla Smyków – mówi Mariusz 
Skowronek, prezes i współwłaści-
ciel firmy. – Wiem, że ludzie boją 
się zagrożeń, jakie związane są czy 
to ze składowaniem, czy z sortowa-
niem śmieci. Ale przede wszyst-
kim nie ma mowy o tym, by na te-
renie naszej inwestycji powstało 
wysypisko czy składowisko śmie-
ci. Nasz zakład segregujący odpady 
jest potrzebny mieszkańcom Boch-
ni nie tylko ze względu na ochronę 
środowiska, ale też ze względu na 
ograniczenie ich wydatków z tytułu 
wzrastających opłat za niewykazy-
wanie odpowiedniego poziomu re-
cyklingu. Mogę zapewnić, że nowo 
powstający zakład jest całkowicie 
bezpieczny dla środowiska i ludzi. 

A.M.: Sprawy finansowe będą 
przemawiać do ludzi dopiero 
wówczas, gdy te wyższe rachunki 
trzeba będzie płacić. Dzisiaj pro-
blemem może jest niedoinformo-
wanie, plotki?

M.S.: Jesteśmy otwarci na kontak-
ty z mieszkańcami tak Smykowa, 

jak całej Bochni. Odnoszę wraże-
nie, że efekty tej transparentności 
powoli są widoczne. Cieszę się, że 
do ludzi zaczyna przemawiać ar-
gumentacja, iż nowy zakład zde-
cydowanie odbiega od wyobra-
żeń mieszkańców o tego rodza-
ju działalności. Środowisko natu-
ralne jest tu zabezpieczone na naj-
wyższym z możliwych poziomów, 
z wykorzystaniem doświadczeń 
technologii europejskich firm. 
Prace będą się odbywać w za-
mkniętych pomieszczeniach, 
co wyeliminuje wszelkie uciąż-
liwości dla mieszkańców. 

A.M.: To, przed czym jesteście 
w stanie ochronić mieszkańców 
Smykowa i ich otoczenie, już 
wiemy. Ale ludzie pewnie ocze-
kiwaliby też jakichś korzyści?

M.S.: Jest tego cała, długa lista: 
ochrona środowiska, edukacja 
młodzieży, którą nauczymy mą-
drej segregacji na przyszłość. 
Wtedy wspólnie będziemy w sta-
nie jeszcze lepiej zadbać o nasze 
otoczenie. Nieodłącznym ele-
mentem segregacji jest po pro-
stu oszczędność w domowym 
budżecie. Oczywiście dochodzą 

do tego nowe miejsca zatrudnie-
nia, co nie jest bez znaczenia na 
bocheńskim rynku pracy. Jeste-
śmy dużym przedsiębiorstwem 
płacącym podatki na terenie 
Bochni. 

A.M.: Kiedy zajmowaliście się tyl-
ko produkcją kontenerów, aż ta-
kich problemów nie było.

M.S.: Zmiana modelu biznesowe-
go została wymuszona przez sy-
tuację związaną z dzierżawą te-
renów. Dzierżawca rozbudowy-
wał zakłady i potrzebował swo-
ich terenów, na których działa-
liśmy. Chcieliśmy przenieść budo-
wę kontenerów na obecny teren. 
Dwóch mieszkańców Smykowa 
zablokowało nam te działania. 
Chcąc ratować miejsca pracy, 
zmieniliśmy nasze plany. Jednak 
w przyszłości nie odchodzimy od 
stworzenia tu także zakładu bu-
dującego kontenery. Jesteśmy na 
rynku od 1991 r. i staliśmy się jed-
ną z najbardziej rozpoznawalnych 
firm zarówno w Bochni, jak i w ca-
łym powiecie. Zależy nam na re-
putacji, bo dzięki niej Ekombud 
zawsze kojarzył się z solidnością. 
Zawsze tacy będziemy.  
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”Mogę zapewnić, że nowo 
powstający zakład jest 
całkowicie bezpieczny
dla środowiska i ludzi.

• W związku z nowo powstałą inwestycją 
nastąpi ograniczenie ruchu samochodowego 
– pojazdy będą wyjeżdżały bezpośrednio 
na autostradę.

• Odpady będą przeładowywane w zamkniętym 
obiekcie do szczelnych stalowych kontenerów 
przykrywanych plandekami i od razu 
wywożone. Nie ma możliwości przedostawania 
się odcieków do środowiska zewnętrznego.

• Ewentualna powódź nie grozi zalaniem 
inwestycji – zasięg zalewu wodami Raby 
nie będzie obejmować terenu inwestycji.

• Odpady nie będą składowane na terenie 
zakładu, więc nie istnieje ryzyko wystąpienia 
zagrożeń typowych dla wysypisk śmieci, 
takich jak powstawanie siedlisk szczurów 
czy rozwój chorób zakaźnych. 

Nowa inwestycja – fakty


