
N iedawno Duńczycy wizyto-
wali oczyszczalnię ścieków na
Ostrowie Grabowskim.

Chcieli się przekonać naocznie,
jak wydawane są m.in. ich pie-
niądze. Przypomnimy, że owoc-
ną współpracę z, Danią Zarząd
Portu Szczecin-Świnoujście za-
czął jeszcze w 1992 roku za po-
średnictwem polsko-duńskiej
spółki Atopol.

W rok później do tej współ-
pracy powołano Spółkę Wodną
„Międzyodrze", organizację eko-
logiczną non-profit, której zada-
niem miało być uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na
terenach portu oraz Międzyodrza.
Do spółki przystąpiły 22 przed-
siębiorstwa. Dziś należy do Mię-
dzyodrza" 63 członków.

W 1993 roku na koszt portu
opracowano program działania.
Projekt budowy oczyszczalni ście-
ków wykonało duńskie biuro

Do Spółki Wodnej „Międzyodrze", porządkującej gospodarkę wod-
no-ściekową na terenach portu oraz Międzyodrzu, należy dziś 63
członków

Korony na Ostrowie Grabowskim

Aby port był czysty jak łza
Samfundsteknik A/S (obecnie
Carl-Bro). Koncepcja została
przyjęta przez władze Szczecina,
spółkę „Międzyodrze", port, a
Duńska Agencja Ochrony Środo-
wiska (DEPA) przyznała środki
na dalsze prace projektowe oraz
dostawy urządzeń technologicz-
nych w wysokości ponad 10 mln
koron duńskich. Między innymi
dzięki tym pieniądzom „Bimor"
we współpracy z Samfundsteknik
opracował dokumentację trzy-
etapowej budowy oczyszczalni,
która uwzględniałaby rozwój por-
tu i miasta w tym rejonie.

Pierwszy etap zakładał budo-
wę obiektu o zdolności oczysz-
czania 3200 m sześc. na dobę. W
etapie drugim założono wzrost
wydajności do 6400 m sześc. oraz
budowę instalacji do zanieczysz-
czeń ze statków o zdolności
oczyszczana 250 m sześc. na do-
bę. W trzecim etapie przedsię-
wzięcia ma powstać spalarnia od-
padów bytowych ze statków o
zdolności 5 tys. kg na dobę, zaś
sama oczyszczalnia zwiększy moc
do 9350 m sześc. na dobę.

Obiekt wznosiło Espebepe przy
udziale trzech firm duńskich, któ-
re dostarczyły wyposażenie: Fol-
ding Smed, Alfa Laval oraz Dan-
foss. DEPA sfinansowała urzą-

dzenia i automatykę wartości po-
nad l mln zł. Pierwszy etap ukoń-
czono w grudniu 1997 roku, co
umożliwiło uporządkowanie go-
spodarki ściekowej w 12 przed-
siębiorstwach oraz na 70 proc.
obszarów portowych. Obecnie
obiekt osiąga parametry zgodne
z wymaganiami Unii Europejskiej.
Koszt inwestycji zamknął się kwo-
tą prawie 10,8 mln zł, a sieci ko-
lektorów ciśnieniowych - blisko
3,7 mln. Obok rządu duńskiego
„Międzyodrze" wsparły Woje-
wódzki i Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska oraz Eko-
fundusz . Zarząd Portu wpłacił ja-
ko udziałowiec ponad 3 mln zł.
Obiekt ma rezerwę uwzględniają-
cą rozbudowę portu oraz umoż-
liwia przejęcie ścieków z Pod-
zamcza. Jak poinformował Marek
Trojnar, prezes SW „Między-
odrze", aktualne do oczyszczalni
spływają ścieki z okolic mostu
Długiego. Urzędu Celnego, tere-
nu Łasztowni z okolic ulicy Hry-
niewieckiego. Będą do niej pod-
łączane kolejne tereny: od Parni-
cy ku Basenowi Górniczemu. Na
wysokości przychodni portowej
rury przejdą pod ul. Energetyków
w kierunku ul. Heyki.

Teraz realizowany jest drugi
etap: zajęto się nieczystościami z
wpływających do portu statków.
Dopingiem było podpisanie przez
Polskę konwencji o ochronie wód
Bałtyku. Na opracowanie planu
DEPA przeznaczyła ok. 1,7 mln ko-
ron duńskich, zaś na sfinansowa-
nie inwestycji - prawie 2,2 mln ko-
ron. Pieniędzy dorzuciły także
PHARE, Szwedzka Agencja Roz-
woju i Współpracy M i ę d z y n a r o d o -
wej SIDA oraz WFOŚ. Budowa in-
stalacji ruszyła z początkiem tego

roku, na wykonawcę robót wybrano

przedsiębiorstwo SAGA ze Szcze-
cina. Instalacja zostanie oddana w
końcu kwietnia 2000 roku, a jej
koszt wyniesie 9,3 mln zł. Po za-
kończeniu port uzyska możliwość
oczyszczania wszystkich zanie-
czyszczeń ropopochodnych oraz
ścieków po myciu ładowni stat-
ków, a także z działalności lądo-
wej. Urządzenia o zdolności prze-
robu 15 tys. m sześc. na dobę bę-
dą mogły również oczyszczać ro-
popochodne ścieki z przedsię-
biorstw Szczecina, Polic oraz Świ-
noujścia. Jak powiedział Marek
Trojnar, na odbieranie nieczysto-
ści ze statków zostanie ogłoszony
przetarg. Operator ten będzie tak-
że odprowadzał olej ze ścieków na
kolei i wysyłał go do rafinerii.

Szczecinianie chcą opracować
plan podłączenia do oczyszczalni
„Ostrów Grabowski" 50 podmio-
tów z terenu Międzyodrza, w ra-
mach tego przedsięwzięcia trze-
ba będzie wybudować 8 kolekto-
rów tłocznych oraz 29 przepom-
powni ścieków. Budowa ma się
rozpocząć w marcu 2000 roku, a
jej koszt planuje się na poziomie
9 mln zł. I tu spółka „Między-
odrze" liczy na wsparcie Duńskiej
Agencji Ochrony Środowiska.
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