
NAJNOWOCZEŚNIEJSZA NAD BAŁTYKIEM

Oczyszczalnia „Ostrów
Grabowski" już działa
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Wczoraj przed południem, w
obecności licznie przyby-

łych gości, w tym ambasadora
Szwecji Parła Kettisa, członka
Zarządu Województwa Zachod-
niopomorskiego Andrzeja Po-
słusznego, przewodniczącego
Rady Miasta Dominika Górskie-
go, wiceprezydenta Szczecina
Jana Dużyńskiego, uroczyście
zainaugurowała działalność naj-
nowocześniejsza w basenie Mo-
rza Bałtyckiego oczyszczalnia
ścieków na Ostrowie Grabow-
skim.

Uruchomienie oczyszczalni
było niezwykłym wydarzeniem
dla Zarządu Morskiego Portu
Szczecin-Świnoujście SA. To z
inicjatywy tej firmy, noszącej
wówczas inną nazwę, powstała
koncepcja budowy takiego
obiektu na terenach portowych.
Dzięki portowi i kilku innym fir-
mom działającym w tym rejonie
miasta, powstała spółka wodna
"Międzyodrze", która prowadzi-
ła inwestycję.

- To było wyjątkowe przedsię-
wzięcie z kilku powodów-powie-
dział nam Piotr Wit, zastępca dy-
rektora spółki "Międzyodrze". -
Trzeba było skoordynować finan-
sowanie pochodzące z kilku źró-
deł, z wykonawstwem prowadzo-
nym przez kilka firm. Poza tym
zastosowano najnowsze techno-
logie w tej dziedzinie ochrony
środowiska.

Oczyszczalnia mogąca oczysz-
czać ścieki komunalne z całego
"Międzyodrza", zanieczyszcze-
nia ropopochodne oraz ścieki po-
wstałe po myciu ładowni statków
w portach Szczecina i Świnouj-
ścia, została wybudowana w
znacznej części za pieniądze po-
chodzące z funduszy pomoco-
wych państw Unii Europejskiej.
Przede wszystkim wsparcia
udzieliła Duńska Agencja Ochro-
ny Środowiska DEPA, Szwedzka
Agencja Rozwoju Współpracy SI-
DA oraz fundusz PHARE. Pozo-
stałe koszty budowy ponieśli
udziałowcy spółki wodnej, a

przede wszystkim Zarząd Mor-
skiego Portu Szczecin-Świnouj-
ście. Kredytu udzielił także Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska. Generalnym wykonawcą
była szczecińska firma SAGA, a
podwykonawcami firmy m.in. z
Niemiec i Szwecji.

- Na pewno przy realizacji pro-
gramu uporządkowania gospo-
darki wodno-ściekowej w mieście
skorzystamy z doświadczeń spół-
ki wodnej "Międzyodrze" w pro-
wadzeniu tego typu inwestycji, a
przede wszystkim w gromadze-
niu funduszy pomocowych- mó-
wił wiceprezydent Szczecina, Jan
Dużyński.

- Szwecja w 2001 roku będzie
przewodniczyć Unii Europejskiej
i przy tej okazji mocno popierać
jej rozszerzenie - deklarował am-
basador Szwecji Parł Kettis. - Bę-
dziemy w dalszym ciągu wspierać
inwestycje zmierzające do speł-
nienia wszystkich warunków
członkostwa Polski, w tym w
ochronie środowiska. mb


