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INTERPELACJA 

dot. wezwania Prezydenta Piotra Krzystka do spotkania z mieszkańcami  

ws. budowy zakładu przetwarzającego odpady rybne na Skolwinie 

 

Szanowny Panie Prezydencie, uczestniczyłem wczoraj (10.06.2019 r.)  

w spotkaniu mieszkańców północnych osiedli Szczecina z przedstawicielami 

norweskiej firmy MOVI, która na terenie Skolwina zamierza zrealizować 

inwestycję „Zakład Produkcji Składników Odżywczych z Łososia", pod ładną 

nazwą kryje się zakład przetwarzający reszki ryb. Zgodnie z sondą 

opublikowaną na stronie internetowej skolwin.info aż 93% mieszkańców 

przeciwstawia się powstaniu tego typu zakładów na ich osiedlu. Na spotkaniu 

sporządzono również list do Pana Prezydenta podpisany przez większość 

obecnych (list dostarczam razem z interpelacją), w którym mieszkańcy 

kategorycznie przeciwstawiają się powstaniu zakładu przetwórstwa rybnego 

w pobliżu ich domów. 

Szanowny Panie Prezydencie, na wspomnianym przeze mnie spotkaniu 

nie było żadnego przedstawiciela Pańskiej administracji – z radnych, poza mną 

– w spotkaniu brała udział radna Renata Łażewska, która również sprzeciwiła 

się powstaniu tego zakładu na terenie Skolwina. Proszę zatem o 

zorganizowanie spotkania informacyjnego, w którym będzie Pan  
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uczestniczyć wraz z Pańskim zastępcą Michałem Przepierą, który 

wielokrotnie wypowiadał się na temat tej inwestycji.  

Północne osiedla Szczecina znajdujące się bezpośrednio przy Odrze są w 

prowadzonej przez Pana polityce wykluczane od początku sprawowania przez 

Pana funkcji Prezydenta Miasta Szczecin. Skutecznie omijają je inwestycje 

miejskie, lokalne mieszkania komunalne się rozpadają (w wielu do dziś nie ma 

toalet), główna droga dojazdowa „Nadodrzanka” pomimo tego, że jest w 

fatalnym stanie, ciągle jest zakorkowana. Firma działająca na terenie Stołczyna 

emituje do atmosfery obrzydliwy smród odczuwalny również na sąsiednich 

osiedlach, a miasto nie reaguje. Proszę nie dobijać mieszkańców tych osiedli 

kolejnym zakładem, z którego będzie się wydobywać zapach, który może być 

nie do zniesienia dla okolicznych mieszkańców. 

Jednocześnie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 

 Co zamierza Pan zrobić, aby stanąć w obronie mieszkańców 

Skolwina i sąsiednich osiedli przed uciążliwymi wyziewami z 

ewentualnej inwestycji? 

Proszę o przedsięwzięcie wszelkich możliwych działań, aby nie 

doszło do zrealizowania tej niechcianej przez mieszkańców inwestycji – 

powinien Pan być prezydentem wszystkich szczecinian, również tych 

mieszkających na osiedlach przez Pana zapomnianych – proszę o tym 

pamiętać.  

 

 

    Łączę wyrazy szacunku, 

Dariusz Matecki 


