
Pierwsza portowa oczyszczalnia

Nie ma niestety możliwości,
aby obsłużyła ona wszystkie tere-
ny portowe między Odrą a Regali-
cą. Zarząd spółki „Międzyodrze"
widzi więc potrzebę rozbudowy
istniejącej już oczyszczalni PKP,
także budowę oczyszczalni na 610
m sześc. na półwyspie Katowic-
kim i nieco mniejszej przy Basenie
Bydgoskim.

Realizacja tych wszystkich za-
mierzeń wprowadzi ład ściekowy
w całym porcie Szczecińskim i w
położonych obok niego zakładach.
Oczyszczalnie portowe na między-
odrzu przyjmą też ścieki z domów
mieszkalnych i biur przy ul. Ener-
getyków, Gdańskiej, Heyki i Hry-
niewieckiego. Bez przesady można
powiedzieć, że ma to być rozwią-
zanie godne przełomu XX i XXI w.

ANDRZEJ BABIŃSKI

na Ostrowiu Grabowskim
GIGANT

Odliczanie czasu budowy
oczyszczalni ścieków na Ostrowiu
Grabowskim rozpoczęło się we
wrześniu. Dyrektor biura spółki
„Międzyodrze", mgr inż. Zbigniew
Stankiewicz przewiduje, iż na
zrealizowanie pierwszego etapu
tej inwestycji potrzeba 26 miesię-
cy. Na całkowite, trzyetapowe
przeprowadzenie budowy - ponad
10 lat. Wszystko musi być jednak
zaprojektowane już teraz
uwzględniać aktualne i przyszłe
potrzeby portu szczecińskiego oraz
kilkudziesięciu sąsiadujących z
nim przedsiębiorstw, znajdują-
cych się między Odrą a Regalicą.
Zamierzenie jest ważne nie tylko
dla Szczecina, ale i dla Bałtyku.
Dlatego też, do udziału w projek-
towaniu, finansowaniu budowy i
wyposażeniu technologicznym
udało się nakłonić Duńczyków.

Dyrektor Z. Stankiewicz przy-
pomina, że spółka „Międzyodrze"
powstała dwa lata temu. Jej dzia-
łalność jest nastawiona na reali-
zację proekologicznych zamierzeń
w obrębie rozległej strefy porto-
wej Szczecina. Należy do niej 67
członków, wśród których potenta-
tem z 45 proc. udziałów jest Za-
rząd Portu. Do tej pory funkcjono-
wała tu jedna, mała oczyszczalnia
ścieków, należąca do PKP. Przyj-
muje ona 2,5 tys. m sześc. ścieków
na dobę z rejonu stacji Port Cen-
tralny. Jej działanie nie jest kom-
pletne, gdyż nie została wyposażo-
na w część biologiczną. Z innych
miejsc ścieki są odprowadzane do
wód portowych, albo do miejskiej
kanalizacji burzowej.

Żeby zapobiec tej ściekowej bez-
trosce wybudować trzeba układ
magistralnych kolektorów wraz z
przepompowniami. Mają one od-
bierać ścieki od kilkudziesięciu
„producentów", przekazywać do
oczyszczalni na Ostrowiu Grabow-
skim. Jej plac budowy to na razie
zniwelowany spychaczami teren,
na którym stoi samotna trafosta-
cja. Dotarła tam już także koń-
cówka wodociągu. Początek wiel-
kiej budowy nie robi imponującego
wrażenia, ważne jest jednak to co
ma tu powstać.

Zgodnie z projektem wykona-
nym przez Duńczyków i szczeciń-
skie biuro projektów „Bimor",
oczyszczalnia na Ostrowiu Gra-
bowskim ma przyjmować 9350 m
sześc. ścieków na dobę, w tym

600 m sześc. substancji ropopo-
chodnych ze statków i taką samą
ilość wód po myciu statkowych ła-
downi, a także ścieki z frachto-
ców odbywających kwarantannę
przed wyładunkiem towarów.
Przy oczyszczalni ma działać spa-
larnia śmieci hotelowych ze stat-
ków. Osady pooczyszczeniowe ma-
ją być poddawane dalszej obróbce
przy użyciu dżdżownic kalifornij-
skich, przerabiających w sposób
naturalny stałe substancje osado-
we na żyzny humus.

Koszt budowy oczyszczalni obli-
cza się, według aktualnych cen,
na 300 mld zł. Mało prawdopodob-
ne, żeby członkowie ,,Między-
odrza" byli zdolni do zebrania tej
kwoty. Dlatego spółka liczy na po-
moc finansową resortu ochrony
środowiska oraz funduszy ekolo-
gicznych. Wartość duńskiego
wsparcia wynosi 31 mld zł i jest
to na razie najpewniejsza część
nakładów na tę budowę, poparta
nawet formalnie zawartym kon-
traktem.

Budowa odbyć się ma w trzech
etapach. Pierwszy, da możliwość
oczyszczania 3200 m sześc. na do-
bę. Równocześnie powinna, po-
wstać infrastruktura umożliwiają-
ca kontynuacje inwestycji w
dwóch następnych etapach. Po
etapie drugim będzie możliwe
przyjmowanie 6.400 m sześc. za-
nieczyszczeń na dobę, po trzecim
-9.350 m sześc. Wielkości te od-
powiadają ilościom ścieków, które
będą powstawać w strefie objętej
działalnością oczyszczalni.


