
Dzięki tym urządzeniom szczecińska spółka została „Liderem ekologii".

Konkurs odbył się po raz szó-
sty. O tytuł „Lidera Ekologii"
ubiegały się 132 samorządy
oraz 65 firm z całej Polski. Ofi-
cjalne wyniki konkursu ogłoszo-
no w środę w Warszawie.

Spółka „Międzyodrze" zwycię-
żyła w kategorii przedsiębiorstw.
Tytuł przyznano jej za „Instalację
do oczyszczania wód zanie-
czyszczonych substancjami ro-
popochodnymi oraz popłuczyn
z mycia ładowni statków". Insta-
lacja ta oddana została do użyt-
ku w kwietniu 2000 roku. Wspól-
nie z oczyszczalnią biologiczną
ścieków bytowych na Ostrowie
Grabowskim, tworzy nowocze-
sny zespół, dzięki któremu
w sposób kompleksowy neutrali-
zowane są ścieki powstające
w porcie oraz w jego otoczeniu.

- Wody zaolejone, zabrudzone
substancjami ropopochodnymi
zaliczane są do odpadów niebez-
piecznych - mówi Janusz Mal-
kowski, zastępca dyrektora spół-
ki. - Tylko w 2001 roku zutylizowa-
liśmy przeszło 6 tysięcy ton wody
zabrudzonej różnego rodzaju
smarami lub olejami. Pochodziła
głównie ze statków, które zawijały
do portu, także ze szczecińskich
stoczni. Dzięki naszej instalacji
brudy te nie są wylewane w spo-
sób niekontrolowany do wód Za-
lewu Szczecińskiego czy Zatoki
Pomorskiej.

Tytuł przyznany szczecińskiej
spółce ma charakter prestiżowy.
Nie wiąże się z nim jakakolwiek
gratyfikacja finansowa. Podczas
uroczystej gali w Filharmonii Naro-
dowej, Piotr Wit, dyrektor spółki
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odebrał jedynie pamiątkową statu-
etkę. W tej samej uroczystości
brał udział Władysław Diakun,
burmistrz Polic. Gminie przyznano
wyróżnienie za całokształt działań
na rzecz ochrony środowiska.

- Dla nas to ogromne wyróżnie-
nie - powiedział nam W. Diakun. -
Nie otrzymaliśmy go jednak bez
powodów. Od wielu lat realizujemy
inwestycje proekologiczne.

W Policach między innymi
kompleksowo rozwiązano pro-
blem gospodarki odpadami. Gmi-
na jako jedyna w naszym woje-
wództwie posiada nowoczesny
zakład składowania i odzysku od-
padów. Kilka lat temu w Policach
uporano się z problemem ście-
ków. Są one tłoczone do oczysz-
czalni znajdującej się w kombina-
cie chemicznym. lap

EKOLOGIA. Rozstrzygnięcie ministerialnego konkursu.

Nasi liderami
Spółka wodna „Międzyodrze" ze Szczecina oraz gmina Police uhonoro-
wane zostały w konkursie „Lider Polskiej Ekologii 2002" organizowa-
nym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska.


