
16 Kurier MORZE
Dba o czystość

Dekada „Międzyodrza"
TA firma dba o „higienę" terenów portu. 2 czerwca minie 10 lat od

podjęcia uchwały o utworzeniu Spółki Wodnej „Międzyodrze". Firma
rozpoczęła działalność miesiąc później. Dziś zarządza nowoczesną
oczyszczalnią ścieków.

W SPÓŁKĘ zaangażowało się 71
firm i instytucji. Największe to Za-
rząd Morskiego Portu Szczecin-Świ-
noujście oraz gmina Szczecin - przy-
pomina Magdalena Safiańczuk, asy-
stent dyrektora SW „Międzyodrze".

Poprzez spółkę realizowane są zo-
bowiązania Polski wobec konwen-
cji o ochronie wód Bałtyku. Dzięki
oczyszczalni poprawia się gospo-
darka ściekami na terenach porto-
wych. Do pełni szczęścia brakuje po-
dobnego, ale znacznie większego
obiektu dla samego miasta, gdyż
skutki braku komunalnej oczysz-
czalni obserwują zarówno miesz-

kańcy, jak i osoby zatrudnione w po-
bliżu Odry. Od czas do czasu zrzu-
cane są większe nieczystości.

„Międzyodrze" wybudowało swą
pierwszą w mieście mechaniczno-
biologiczną oczyszczalnię w 1997 ro-
ku. Może przerobić 3,2 tys. m sześć,
ścieków na dobę. Sieć kanalizacyj-
na, która doprowadza nieczystości,
liczy 4,5 km. W całym systemie jest
7 przepompowni.

- W 2000 r. Spółka Wodna odda-
ła do eksploatacji instalację do od-
bioru zanieczyszczeń ze statków.
Posiada ona linię do oczyszczania
ścieków ropopochodnych oraz dru-

gą - do usuwania zanieczyszczeń
ziarnistych po myciu ładowni - wy-
licza M. Safiańczuk.

Obecnie o 10 km rozbudowywa-
na jest kanalizacja Dojdzie 27 zauto-
matyzowanych przepompowni. Je-
żeli inwestycja zostanie zakończo-
na, do oczyszczalni zostaną podłą-
czone kolejne tereny przemysłowe
z niewielką ilością zabudowy miesz-
kaniowej w rejonie ulic: Gdańskiej,
Górnośląskiej, Bulwar Gdański, Cel-
nej oraz Heyki. Całość kosztować
będzie prawie 10,5 mln zł. Pieniądze
w formie dotacji pochodzić będą
z EkoFunduszu i z Duńskiej Agen-
cji Ochrony Środowiska DEPA. Kre-
dytu udzieli Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska. Prawie poło-
wę środków wyłoży sama spółka. In-
westycja ma być zakończona we
wrześniu 2003 r.

Wraz z ZMPSŚ Spółka Wodna
przygotowuje się również do budo-
wy instalacji termicznego unieszko-
dliwiania odpadów niebezpiecznych
z terenu portu. Ze środowiska bę-
dą eliminowane: zanieczyszczona
ziemia, zużyte sorbenty, szlamy ole-
jowe i farbiarskie, rozpuszczalniki, la-
kiery, tworzywa sztuczne, pestycy-
dy i inne. Spółka poszukuje pienię-
dzy.

Ponadto planowana jest rozbu-
dowa dotychczasowej instalacji ście-
kowej o linię do nietypowych ście-
ków ropopochodnych. Myśli się rów-
nież o pięciu stacjach do selektyw-
nego gromadzenia i wstępnego prze-
twarzania odpadów oraz o tzw. ła-
paczkach (niewielkie jednostki) do
oczyszczania basenów portowych.
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