
„Międzyodrza" etap drugi

Ścieki ze statków niegroźne
WCZORAJ na Ostrowie Gra-

bowskim uroczyście uruchomio-
no instalację do oczyszczania
ścieków ze statków. W ten spo-
sób zakończono drugi etap roz-
budowy oczyszczalni zarządzanej
przez Spółkę Wodną „Między-
odrze".

Na inauguracji obecny był
m.in. ambasador Szwecji w Pol-
sce Par Kettis, którego kraj
współfinansował inwestycję, a
także udziałowcy spółki i samo-
rządowcy.

Stworzyliśmy nową jakość
usług na rzecz statków zawijają-
cych do portów w Szczecinie i
Świnoujściu. Inwestycja jest przy-
kładem rzetelnego wywiązywania
się Polski z podpisanych umów
międzynarodowych, w tym przy-
padku z Konwencji Helsińskiej -
powiedział Marek Trojnar, kie-
rownik działu programowania i
rozwoju w Zarządzie Morskiego
Portu Szczecin-Świnoujście, pre-
zes SW „Międzyodrze". - Inwe-
stycja jest także przykładem do-
brej współpracy państw nadbał-
tyckich: Szwecji, Danii, Niemiec
i Polski, którym leży na sercu czy-
stość wód Bałtyku - dodał.

Jak poinformował dyrektor
oczyszczalni Zbigniew Stankie-
wicz, obiekty wraz z instalacją po-
wstały dzięki dotacjom z PHARE,
Szwedzkiej Agencji Rozwoju
Współpracy Międzynarodowej

(SIDA) i Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Zapro-
jektowana według duńskiej tech-
nologii instalacja do oczyszczania
ścieków ze statków składa się z
dwóch odrębnych ciągów techno-
logicznych: do oczyszczania za-
nieczyszczeń ropopochodnych
oraz zanieczyszczeń ziarnistych
pochodzących z mycia ładowni
statków. Aby umożliwić przyjmo-
wanie ładunków zanieczyszczeń
wybudowano przystań dla barek
oraz stanowisko odbiorcze dla au-
tocystern. Procesy są zautomaty-
zowane i skomputeryzowane.

Łączny koszt drugiego etapu
wyniósł 9,4 mln zł. Z funduszu
PHARE pochodziło prawie 1,15
mln euro. Szwedzka SIDA prze-
kazała dotację w wysokości po-
nad 4 mln SEK. Kredyt WFOŚ
w Szczecinie to ponad 1,7 mln zł.
Spółka Wodna „Międzyodrze"
przekazała 1,6 mln zł, z czego po-
nad 1,26 mln zł pochodziło od za-
rządu portu. (kl)

Oczyszczalnia ścieków na Ostrowie Grabowskim w porcie szczecińskim, to wspólne dzieło firm i in-
stytucji z Polski, Danii, Szwecji i Niemiec. Wczoraj przekazano do użytku kolejny etap inwestycji -
oczyszczalnię ścieków ze statków.


