
Burmistrz Ozimka wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców oraz rodziców 
z uwagi na zaistnienie nadzwy-
czajnych okoliczności związanych 
z COVID-19, przedłożył na sesję 
projekty uchwał: wprowadzają-
cej zmiany w opłatach za żłobek 
(wprowadzona stawka dzienna 
oznacza naliczanie opłaty jedynie 
za dni, podczas których została 
świadczona opieka, a nie jak do-
tychczas ryczałtowo) oraz dwie 
bardzo ważne uchwały związane 
z Ozimską Tarczą Antykryzysową:

Projekt uchwały w sprawie 
przedłużenia terminów płatności 
rat podatku od nieruchomości

Na mocy tej uchwały proponuje 
się przedłużenie do dnia 30 wrze-
śnia 2020 roku terminów płatno-
ści rat podatku od nieruchomości 
płatnych w maju i czerwcu 2020 
roku przedsiębiorcom, których nie 
dotyczy zakaz prowadzenia dzia-
łalności, związany ze skutkami 
COVID-19 wynikający z przepi-
sów szczególnych.

Projekt uchwały w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieru-
chomości

Na mocy tej uchwały propo-
nuje się zwolnienia od podatku 
od nieruchomości, gruntów oraz 
budynków i budowli lub ich czę-
ści związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 6 marca 
2018 rok - prawo przedsiębiorców.

Zwolnienie dotyczy podatku 
od nieruchomości należnego za 

XIX Sesja Rady Miejskiej w Ozimku:

Ozimska Tarcza Antykryzysowa
Podczas XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 kwietnia 

2020r. Radni podjęli 19 uchwał.

okres V-VI 2020r., których terminy 
płatności upływają odpowiednio 
w maju i czerwcu 2020 roku.

Podczas obrad Radni uchwa-
lili również uchwały: - w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie mienia 
gminnego;- w sprawie służebności 
przejazdu; - w sprawie przyjęcia 
do realizacji „Aktualizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Ozimek”; - w sprawie 
określenia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Ozimek na 
rok 2020”; - w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy; - w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przyjęcia Pro-
gramu współpracy Gminy Ozimek 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na rok 2020; - w sprawie udzie-
lenia pożyczki długoterminowej 
Klubowi Sportowemu Szczedrzyk; 
- w sprawie zmiany budżetu gminy 
na 2020 rok; - w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej; 
- w sprawie załatwienia skargi 
z dnia 4 lutego 2020 r. na nieza-
łatwienie przez pełniącego Funk-
cję Burmistrza Ozimka Zbigniewa 
Kowalczyka wniosku z 19.12.2019 
r. w sprawie wynagrodzenia pre-
zesa zarządu PGKiM sp. z o.o.; 
- w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 
15 położonego w Ozimku przy 
ulicy ks. Jana Dzierżona 4C w try-
bie przetargowym.

Marcin Widera

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ozimek
Samorząd Gminy Ozimek musi w tym roku zakupić nowe 

pojemniki na odpady w odpowiednich kolorach (min. klapa 
dostosowana) i dostarczyć je najpóźniej do końca roku do 
Waszych gospodarstw domowych. 

Raport obejmuje podsumo-
wanie działalności Burmistrza 
Ozimka, w szczególności re-
alizację polityk, programów 
i strategii, a także uchwał Rady 
Miejskiej. Raport jest dostęp-
ny na stronie www.ozimek.pl 
w zakładce RAPORT O STA-
NIE GMINY.

Nad przedstawionym rapor-
tem zostanie przeprowadzona 
debata, w której głos zabierać 
będą radni oraz mieszkańcy 
Gminy Ozimek. Aby móc zabrać 
głos w debacie należy złożyć do 
Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Ozimku pisemne zgłoszenie 
poparte podpisami co najmniej 
20 osób. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY
NAD RAPORTEM O STANIE 

GMINY OZIMEK ZA 2019 ROK
W dniu 22 czerwca 2020r. o godz. 15:00 odbędzie się Sesja 

Rady Miejskiej w Ozimku, na której zgodnie z art. 28aa ust. 
4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019r. poz. 506), będzie rozpatrywany raport o stanie 
Gminy Ozimek za rok 2019. 

Zgłoszenie należy złożyć 
w Referacie Spraw Obywatel-
skich i Organizacyjnych (I piętro, 
pokój 122) najpóźniej w dniu 
19 czerwca 2020r. Mieszkań-
cy będą dopuszczani do głosu 
według kolejności otrzymania 
przez Przewodniczącą Rady 
zgłoszenia. Liczba mieszkań-
ców mogących zabrać głos 
w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty 
nad raportem o stanie Gminy 
Ozimek za 2019r. zostanie 
przeprowadzone głosowanie 
nad udzieleniem Burmistrzowi 
Ozimka wotum zaufania.

Aldona Koczur
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Ozimku

Musimy wspólnie zrobić 
inwentaryzację obecnych po-
jemników. Ponadto wszystkie 
samorządy w Polsce mają obo-
wiązek przygotować kilka opra-
cowań dot. źródeł centralnego 
ogrzewania oraz ogrzewania 
ciepłej wody: 

Program Ochrony Powie-
trza, 

Program Gospodarki Nisko-
emisyjnej, 

Plan zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa ga-
zowe; 

W związku z powyższym 
prosimy właścicieli domów 
jednorodzinnych o dostar-
czenie nam wypełnionej 
ankiety dołączonej do Wia-
domości Ozimskich.

Ankieta dostępna jest rów-
nież u sołtysów i na stronie 
www.ozimek.pl

W krótkiej ankiecie ustalimy: 

Główny sposób ogrzewania 
domu (źródło ciepła)

Sposób ogrzewania wody 
w sezonie zimowym i letnim

Ilość i wielkość posiadanych 
pojemników, ich własność oraz 
stan techniczny

Ankiety zbieramy do 31 maja 
2020 r. 

Celem ankiety jest opty-
malizacja systemu gospodar-
ki odpadami oraz możliwość 
w przyszłości skorzystania 
z programów pomocowych 
dot. wymiany węglowego źró-
dła ciepła. 

Z góry dziękujemy wszyst-
kim, którzy wypełnią ankietę 
oraz przekażą ją sołtysom lub 
do Urzędu Gminy i Miasta Ozi-
mek. 

Mirosław Wieszołek
Burmistrz Ozimka
Andrzej Brzezina

Z-ca Burmistrza Ozimka



W dniu 3 maja o godzinie 12:15 
wraz z przedstawicielami Rady Miej-
skiej w Ozimku- Markiem Elis i Marcinem 
Kowalewskim, złożyłem w imieniu miesz-

OZIMSKA TARCZA
Pragnę poinformować, że w dniu 4 maja 2020r. w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego pod pozycją 1357 i 1358 zostały opublikowane 
Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku tj. uchwała Nr XIX/152/20 z dnia 27 kwietnia 
2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr 
XIX/153/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności 
rat podatku od nieruchomości. 

Uchwała Nr XIX/152/20 zwalnia 
od podatku od nieruchomości grunty, 
budynki i budowle lub ich części zwią-
zane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej przedsiębiorcom będącym 
podatnikami podatku od nieruchomości 
na terenie gminy Ozimek, u których 
przychody spadły w wyniku wystąpienia 
epidemii COVID-19. Zwolnienie dotyczy 
podatku od nieruchomości należnego za 
okres maj i czerwiec 2020 roku, którego 
terminy płatności upływają odpowiednio 
15 maja i 15 czerwca 2020 roku. 

Z kolei Uchwała Nr XIX/153/20 prze-
dłuża do dnia 30 września 2020 roku 
terminy płatności rat podatku od nieru-
chomości płatnych w maju i czerwcu 2020 
roku. Przedłużenie terminów płatności 
rat podatku od nieruchomości, dotyczy 
przedsiębiorców będących podatnika-
mi podatku od nieruchomości, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu 
na skutek spadku przychodów w następ-
stwie wystąpienia COVID-19

Na dzień 18 maja wnioski złożyło 
9 podmiotów w sprawie zwolnienia od 
podatku oraz 1 podmiot w sprawie prze-
dłużenia terminy płatności.

Burmistrz Ozimka wychodząc na-
przeciw przedsiębiorcom przedstawi 
na najbliższej Sesji Rady Miejskiej 2 
projekty dotyczące zmian przedmioto-
wych uchwał w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości – zmiana dot. 
będzie zwolnienia z IV raty podatku – tj. 
za kwiecień 2020 r., oraz w sprawie prze-
dłużenia terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości – wydłuży się termin 
składania wniosków do 29.05.2020 r. 
Szczegółowe informacje będą dostępne 
na stronie www.ozimek.pl.

Opłaty w żłobkach
Rada Miejska w Ozimku w uchwale nr XIX/150/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

ustaliła następujące stawki opłat w Żłobku Samorządowym w Ozimku:

- dzienną stawkę opłaty stałej za 
pobyt dziecka w żłobku prowadzonym 
przez Gminę Ozimek w wysokości 0,6% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
w przypadku dwójki lub większej ilości 
dzieci korzystających z opieki żłobka 
0,45%, a w przypadku korzystania ze 
żłobka dziecka z orzeczoną niepełno-
sprawnością 0,3%;

- dodatkową opłatę za każdą rozpo-
czętą godzinę pobytu dziecka w żłobku 
powyżej 10 godzin dziennie w wysokości 
0,8% minimalnego wynagrodzenia;

- maksymalną dzienną stawkę 
opłaty za wyżywienie dziecka w żłob-

ku w wysokości 0,6% minimalnego wy-
nagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę 
w roku 2020 wynosi 2 600 złotych. Staw-
kę opłaty za wyżywienie Rada Miejska 
ustaliła w maksymalnej wysokości. Rze-
czywistą wysokość ustala Dyrektor Żłob-
ka Samorządowego w Ozimku w oparciu 
o zapotrzebowanie, ceny żywności na 
rynku, w porozumieniu z rodzicami i Bur-
mistrzem Ozimka.

Opłaty, których stawki ustaliła Rada 
Miejska w Ozimku, pobierane będą 
z dołu, za rzeczywistą liczbę dni uczęsz-
czania dziecka do żłobka.

Przetargi
W maju ogłoszony został przetarg na Przebudowę drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych ul. Poliwodzkiej w Biestrzynniku i Michalońskiej w Dylakach.

Postępowanie jest w trakcie, nie 
wyłoniono jeszcze Wykonawcy - termin 
składania ofert 20.05.2020, wartość kosz-
torysowa zadania 810.350,77 zł. brutto

W kwietniu ogłoszony został przetarg 
na Przebudowę drogi gminnej wewnętrz-
nej ul. Częstochowskiej w m. Grodziec 
etap III - zaprojektuj i wybuduj 

Postępowanie jest w trakcie wyło-
nienia Wykonawcy - etap weryfikacji 
złożonych ofert.

Wartość kosztorysowa zadania 
232.516,84 zł. brutto 

W dniu 18.05.2020r. zostanie ogło-
szony przetarg na Remont drogi gminnej 
ul. Rzecznej w m. Schodnia oraz Re-
mont drogi gminnej ul. Sosnowej w m. 
Szczedrzyk .

Wartość kosztorysowa zadania: 
826.505 zł. brutto

ZDALNA SZKOŁA
W dniu 19 maja złożony został wniosek w II turze naboru na sprzęt kom-

puterowy do zdalnej nauki dla uczniów. W ramach naboru planujemy zakupić 
22 laptopy do naszych szkół. Pula środków przeznaczonych dla gminy to 
55.000,00 zł.

POSIŁEK W DOMU I SZKOLE
W 27 kwietnia do Kuratorium Oświaty w Opolu został złożony wniosek 

w ramach Rządowego Programu Posiłek w domu i szkole moduł 3 na remont 
stołówki szkolnej w PSP nr 1 w Ozimku. Łączny koszt remontu wynosi 77 458,59 
zł w tym dotacja 61 966,87 zł. Czekamy na rozstrzygnięcie naboru. 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH - edycja 2020
W najbliższym naborze ( VII-VIII 2020)planujemy złożyć wniosek na Remont 

ulicy Dębowa w Ozimku.
Obecnie jesteśmy w fazie opracowywania dokumentacji - termin opraco-

wania 30.07.2020.

ŚCIEŻKA ROWEROWA 
Nowa Schodnia - Ozimek

„Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, ul. Danieckiej 
od przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej od skrzyżo-
wania z ul. Daniecką do skrzyżowania z ul. Piotra Kuczki w m. Ozimek i Nowa 
Schodnia”, „Budowa centrum przesiadkowego - parkingów Park&Ride i Bike-
&Ride przy dworcu kolejowym w m. Ozimek oraz montaż interaktywnej tablicy 
informacyjnej” w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej 
w powiecie opolskim - etap III” - taki tytuł nosi projekt, o którego dofinansowanie 
staramy się wraz z innymi ośmioma gminami powiatu opolskiego. 

W tym celu podpisane zostało poro-
zumienie ze Starostwem Powiatowym, 
które będzie Partnerem Wiodącym tego 
dużego projektu, składanego do IV nabo-
ru wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie 
niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej  
(Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego). 

Zadanie obejmuje budowę ścieżki 
pieszo - rowerowej o nawierzchni bitu-

micznej przy krawędzi jezdni szeroko-
ści 3,00 m o długości ok. 2,7 km oraz 
budowę mini centrum przesiadkowego 
zlokalizowanego przy dworcu kolejowym 
w Ozimku z miejscami parkingowymi 
oraz stojakami na rowery i tablicą in-
teraktywną. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia 
konkursu - listopad br., planowana kwota 
wydatków: około 5 mln zł, czas realizacji: 
2021-2022.

„Strażacy w akcji”
To projekt, na który składamy wniosek aplikacyjny do Stowarzyszenia 

Gmin Polskich Euroregion Pradziad w ramach Funduszu Mikroprojektów 
Programu INTERREG VA. 

Celem projektu jest szeroko poję-
ta współpraca gmin Ozimek i naszego 
czeskiego partnera Rymarov w zakresie 
funkcjonowania Ochotniczych Straży 
Pożarnych obu miast. 

W ramach projektu zaplanowano 
organizację dwóch warsztatów pożarni-

czych (po jednym u każdego z partne-
rów), wymianę doświadczeń, poznanie 
systemu działania straży po obu stro-
nach granicy.

Przewidywany termin realizacji: 
2021, koszt: około 70 tys. zł. 

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
W dniu 2 maja wraz z Zastępcą Burmistrza, Radnymi, przedstawicielami 

straży, hutników uczestniczyłem o godz. 9.30 we Mszy Świętej za ojczyznę 
w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Ozimku. Z uwagi na pandemię koro-
nawirusa pozostałe obchody nie mogły się odbyć. 

kańców Gminy wiązankę kwiatów pod 
pomnikiem przy Domu Kultury w Ozimku.

Zdjęcia na stronie 18.



* Wojna z Covid-19 * Wojna z Covid-19 * Wojna z Covid-19 * Wojna z Covid-19 *

- Co legło u podstaw zaan-
gażowania się Pana w pomoc 
szpitalowi, potrzeba chwili czy 
wcześniejsze związki z naszą pla-
cówką medyczną?

- Po części jedno i drugie. Od 
pewnego czasu jestem zaangażowa-
ny w pomoc dla naszego dziecięce-
go ZOL-u, działając jako koordynator 
ogólnopolskiego systemu „Wsparcie 
dla szpitala”. Jest to platforma, która 
wspomaga szpitale w informowaniu 
o swoich potrzebach oraz wspiera 
chcących pomagać w zorientowaniu 
się, co jest potrzebne. Z systemu 
tego korzysta już ponad 600 szpitali 
i DPS-ów z całego kraju oraz liczna 
grupa koordynatorów zbiórek. Dzia-
łamy na rzecz różnych placówek, ale 
nie ukrywam, że szpital w Ozimku 
jest moim „oczkiem w głowie”. Gdy 
pojawiło się w nim ognisko korona-
wirusa, skupiłem wszystkie siły na 
zorganizowaniu dla szpitala i jego 
personelu szybkiej i skutecznej po-
mocy. 

- Na czym polegała ona w tym 
właśnie okresie?

- W pierwszym okresie była to 
pomoc bezpośrednia, polegająca 
głównie na zabezpieczeniu persone-
lu w środki ochrony osobistej, m.in. 
maski, fartuchy, rękawiczki, które 
stały się towarem trudnodostępnym 
na rynku. My byliśmy w stanie za-
pewnić ich szybki zakup i dostawę, 
zaspokajając potrzeby, które zgła-
szał szpital. Aby zebrać pieniądze 
na tę pomoc, uruchomiliśmy zbiórkę 

Pomagamy szpitalowi w Ozimku

Koronawirus wyzwolił w nas dużo serca. Mariusz Łapot był ini-
cjatorem i głównym organizatorem pomocy dla Szpitala św. Rocha 
w Ozimku w dramatycznym okresie walki z ogniskiem zakażenia 
koronawirusem, które w kwietniu stwierdzono najpierw na oddziale 
wewnętrznym, a niebawem również wśród personelu i pacjentów ZOL-u.

Z czego wynikła, na czym polegała i jakie efekty przyniosła ta 
pomoc, zapytaliśmy go już po ustabilizowaniu się sytuacji. 

na platformie Pomagam.pl, która 
spotkała się z bardzo dużym od-
zewem. 620 osób i firm dokonało 
wpłat na sumę ponad 71 tysięcy 
złotych, a najwyższa wpłata wyniosła 
aż 15 tysięcy. Wiele osób, wpłacając 
nawet niewielkie kwoty, pokazało 
swoje ogromne serce. Były to wpłaty 
z całej Polski, ale nie tylko, bo odno-
towaliśmy także kilka z dalekiej Sri 
Lanki. Stało się to po naszym apelu 
o pomoc dla szpitala w Ozimku, który 
wysłałem również do swoich przy-
jaciół na tej wyspie, gdzie warunki 
życia są obecnie bardzo ciężkie, 
ale ludzie wierzą, że każdy dobry 
uczynek do nich wróci. 

- Ile osób pracowało wraz 
z Panem, by w najtrudniejszych 
chwilach zapewnić szpitalowi nie-
zbędną pomoc?

Mogę powiedzieć, że było to kilka 
osób, jedne przez chwilę, a inne 
nieco dłużej. Ale zaangażowanych 
w pomoc szpitalowi było znacznie 
więcej ludzi i firm. Pomimo trudnej 
sytuacji, w jakiej znaleźli się sami, 
miejscowi restauratorzy i hurtownie 
dostarczały medykom posiłki, soki 
i napoje, mieszkańcy piekli i przy-
nosili ciasta, a wiele osób dzwoniło 
do szpitala pytając, co wam kupić? 
Kilkuosobowa grupka młodych ludzi, 
za zebrane przez siebie pieniądze 
kupiła w Biedronce i dostarczyła 
do szpitala potrzebne środki higie-
niczne. A to tylko niektóre przykłady 
na otwartość i potrzebę niesienia 
pomocy, jaką wyzwoliła w nas ta 
sytuacja. 

- Czy pomoc szpitalowi w wal-
ce z koronawirusem już się za-
kończyła?

- Okres pomocy bezpośredniej 
trwał około 10 dni i wydaliśmy na 
nią mniej więcej połowę zebranych 
pieniędzy. Ale to nie wszystko, bo 
szacuję, że wraz z darami od firm 
i sponsorów było ich około 40 pro-
cent więcej. Teraz pomoc przerodziła 
się w działania długofalowe, prowa-
dzone w uzgodnieniu z lekarzami 
i służbami szpitala odpowiedzial-
nymi za zaopatrzenie. Zgłoszona 
została np. potrzeba zakupu czte-
rech lamp bakteriobójczych UV-C 
do dezynfekcji pomieszczeń. Po-
nieważ okazało się, że na oddziały 
szpitalne zakupił je już sponsor, my 
dokupiliśmy jeszcze jedną lampę 
na Izbę Przyjęć oraz profesjonalny 
ozonator powietrza. W uzgodnie-
niu z lekarzami zakupione zostało 
również specjalistyczne urządzenie 
- projektor żył, ułatwiający dożylne 
wkłucia wykonywane małym pacjen-
tom dziecięcego ZOL-u. W miarę 
możliwości będą realizowane rów-
nież inne zgłaszane potrzeby. 

- Z mediów co rusz dowia-
dujemy się o przypadkach hejtu 
i agresji wobec medyków, którzy 
często narażając własne, ratują 
nasze zdrowie i życie. Jak z tej 
perspektywy oceniłby Pan posta-
wę naszych mieszkańców. 

- Sytuacja wyzwoliła w nas wiele 
serca i pozytywnej energii, tworząc 
grono przyjaciół szpitala skupio-
nych wokół facebookowej strony 
„Pomóżmy szpitalowi w Ozimku”. 
Wyrazem tego są liczne podziękowa-
nia kierowane do personelu naszego 
szpitala. W Ozimku zawisło już kilka 
banerów z takimi podziękowaniami, 
a będą następne. Świadczy o tym 
również mnóstwo laurek z podzię-

kowaniami, polubień i lajków pod 
postami na naszej stronie, gdzie na 
bieżąco zamieszczane są informa-
cje o podejmowanych działaniach. 
Liczba nowych zakażeń na terenie 
gminy Ozimek na szczęście mocno 
zmalała, a mamy już także ponad 
50-ciu ozdrowieńców, co wskazuje, 
że najgorsze jest za nami. 

Ale, by fala zachorowań nie po-
wróciła, wciąż musimy zachowywać 
daleko idącą ostrożność. 

Bojąc się zarażenia koronawi-
rusem, nie możemy jednak unikać 
wizyt u lekarza czy w szpitalu, gdy 
wymaga tego nasza sytuacja zdro-
wotna. O to apelują medycy, oba-
wiający się wzrostu zachorowań 
kardiologicznych, onkologicznych 
i innych, których skuteczne lecze-
nie wymaga wczesnego wykrycia, 
a brak udzielonej w porę pomocy 
medycznej może okazać się nawet 
tragiczny w skutkach. 

- Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiał: Janusz Dziuban



* Wojna z Covid-19 * Wojna z Covid-19 * Wojna z Covid-19 * Wojna z Covid-19 *

Początki zupełnie niewinne. 
11 marca wieczorem zaczęła od-
czuwać lekką gorączkę. Raptem 
do maksimum 38 stopni Celsju-
sza. Temperatura się wahała 
i żadne domowe sposoby lecze-
nia nie przynosiły rezultatu. Nic ją 
nie bolało, nie miała kataru. Pani 
Irena zdecydowała się na telefon 
do lekarza pierwszego kontaktu.

Pacjentka „zero”: jak pokonałam koronawirusa
Do tej pory nie wiadomo kiedy ani gdzie się zaraziła. 
- Słabłam z minuty na minutę - wspomina Irena Wierny 

z Ozimka. Nie wiedziała co się dzieje.
Dopiero 2 tygodnie później dowiedziała się, że może być 

zarażona COVID-19. 

- Wszystko wskazywało na 
nietypowe przeziębienie. Pani 
doktor wysłuchała szczegółowo 
i przepisała antybiotyk - wspomi-
na mieszkanka Ozimka. Brałam 
go przez tydzień.

Jednak z dnia na dzień or-
ganizm coraz bardzie odmawiał 
posłuszeństwa. 

- Cały czas spałam. Słabłam 
z godziny na godzinę. Straciłam 
smak, węch. Nie wiedziałam co 
się dzieje, chciałam tylko pić. 
Wstawałam z łóżka, napiłam się 
i dalej szłam spać - podkreśla 
pani Irena. 

W malignie przecierpiała 10 
dni. Rozmowy z synek, który ja 
kilkukrotnie odwiedził, przekonały 
do szukania pomocy w Opolu. 

- Mamo, tak dalej być nie 
może - stwierdził wreszcie sta-
nowczo syn. Zadzwonili do szpi-
tala w Ozimku 21 marca. Lekarz 
z całodobowej opieki weeken-
dowej stwierdził, że jego zda-
niem pani Irena ma obustronne 
zapalenie płuc. Nie ma co wzy-
wać pogotowia ratunkowego, ale 
trzeba jak naszybciej jechać do 
szpitala na Katowickiej w Opo-
lu. Tak też zrobili. - Pani doktor 
w Opolu stwierdziła, że muszę 
tutaj zostać, bo wcale nie jest ze 
mną dobrze - mówi ozimianka. - 
I wówczas też nikt nie wiedział, 
że jestem zarażona koronawi-
rusem.

 Prześwietlenie płuc, trzy-
krotne testy na wirusa w sobotę 
i niedzielę dały odpowiedź: dwu-
stronne zapalenie płuc wywołane 
zarażeniem COVId-19.

- Pierwszy test z soboty był 
z nosa, w niedzielę taki powtórzo-
no z nosa, dodano drugi z ust i w 
poniedziałek sprawa się wyjaśniła 
- dodaje pacjentka „zero”.

Wszystko więc wskazuje na to, że mogła po prostu na 
ulicy minąć się z kimś, kto był zarażony bezobjawowo, czyli 
nie odczuwał jakichkolwiek dolegliwości - z bezobjawowym 
nosicielem koronawirusa. I zapewne ten człowiek do tej 
pory nie ma świadomości, że rozsiewał tą małą zarazę. Na 
tym między innymi polega zagrożenie ze strony COVID-19.

- Cały czas spałam. Słabłam z godziny na godzinę. Stra-
ciłam smak, węch. Nie wiedziałam co się dzieje, chciałam 
tylko pić. Wstawałam z łóżka, napiłam się i dalej szłam spać 
- podkreśla pani Irena. W malignie przecierpiała 10 dni.

Przez ten czas zarówno panią 
Irenę, jak i medyków nurtowało 
zasadnicze pytanie: gdzie się 
zaraziła. A przecież nie wyjeż-
dżała za granicę, nikt z najbliż-
szych także nie wyjeżdżał. Nic 

nie wie o jakimkolwiek kontakcie 
z osobą, która chorowała na po-
dobną przypadłość. Te pytania 
pani Irena zadaje sobie zresztą 
do dzisiaj.

Wyjaśnia, że po prostu nor-
malnie żyła. Analiza każdej go-
dziny życia bezpośrednio sprzed 
zachorowania nic nie przynosi. 

- Chodziłam do sklepu, do 
kościoła, raz w tygodniu jeździ-
łam do pracy w Opolu - wyjaśnia 
Irena Wierny. 

Wszystko więc wskazuje na 
to, że mogła po prostu na ulicy 
minąć się z kimś, kto był zara-
żony bezobjawowo, czyli nie 
odczuwał jakichkolwiek dolegli-
wości - z bezobjawowym nosi-
cielem koronawirusa. I zapewne 
ten człowiek do tej pory nie ma 
świadomości, że rozsiewał tą 

małą zarazę. Na tym między in-
nymi polega zagrożenie ze strony 
COVID-19.

- Jeszcze 10 marca, gdy mu-
siałam być już nosicielem wirusa, 
to byłam na spotkaniu superbabć 
i superdziadków w Ozimku, gdzie 
spotkałam się z około dwudzie-
stoma osobami. 

- Nikogo nie zaraziłam, co dzi-
siaj jest już wiadome - zastrzega 
Irena Wierna. 

Na oddziale zakaźnym szpi-
tala w Opolu po pięciu dniach 
zapadła decyzja o transporcie 
pani Ireny do szpitala monopro-
filowego w Kędzierzynie - Koźlu. 
O tym zdecydowało powtórne 
prześwietlenie płuc, które wyka-
zało poważne zagrożenie. 

W szpitalu monoprofilowym 
w Kędzierzynie-Koźlu trafiła na 

jeden dzień na oddział intensyw-
nej terapii, potem na oddział we-
wnętrzny. Po trzech tygodniach 
mogła już szpital opuścić. Wirus 
już też opuścił jej organizm.

- Życzę każdemu pacjento-
wi takiej opieki, jaką ja miałam 
w tych placówkach - pani Irena 
nie kryje wzruszenia. - Tyle cie-
pła, dobrych słów, psychicznego 
wsparcia od lekarzy, ratowników 
i pielęgniarek - nie da się tego 
opisać. Bardzo im wszystkich 
dziękuję, bo momentami napraw-
dę było już ze mną po prostu źle. 

Irena Wierny dziękuje też 
burmistrzowi Ozimka oraz jego 
zastępcy za wsparcie nie tylko 
jej, ale też jej rodziny. Oczywiście 
nie żałuje podziękowań także 
przyjaciołom i znajomym za sło-
wa otuchy. 

- Miałam już takiego zwykłe-
go ludzkiego doła, że było mi 
wszystko jedno czy żyję czy już 
nie, ale to wsparcie zmobilizo-
wało mnie do walki. 

Całą rodzina Ireny Wierny 
była i jest zdrowa, nikt więcej 
się nie rozchorował. 

Witold Żurawicki

Początki zupełnie niewinne. 11 marca wieczorem zaczęła 
odczuwać lekką gorączkę. Raptem do maksimum 38 stopni 
Celsjusza. Temperatura się wahała i żadne domowe sposo-
by leczenia nie przynosiły rezultatu. Nic ją nie bolało, nie 
miała kataru.



Przed nami trzeci, przedostat-
ni etap znoszenia ograniczeń 
związanych z koronawirusem. 

Pierwsze poluzowanie 
obostrzeń wprowadzanych 
z powodu pandemii nastąpiło 20 
kwietnia. Od tego czasu uważnie 
analizowana jest sytuacja epide-
miologiczna w kraju oraz w jaki 
sposób znoszenie poszczegól-
nych ograniczeń wpływa na 
przyrost zachorowań i wydolność 
służby zdrowia. 

Co się zmieni w najbliższym 
czasie wraz z wejściem w trzeci 
etap znoszenia ograniczeń?

Działalność gospodarcza 
- otwieramy salony kosme-
tyczne i fryzjerskie oraz re-
stauracje

Od 18 maja możemy korzy-
stać:

- z usług kosmetyczek i fry-
zjerów,

- zjeść w restauracji, kawiarni, 
barze, a także w centrum handlo-
wym (w wydzielonej przestrze-
ni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł 
zjeść posiłek zarówno na sali, 
w środku, jak i w ogródku re-
stauracyjnym.

Pełne otwarcie branży ga-
stronomicznej musi odbyć się 
pod warunkiem przestrzegania 
ścisłych wytycznych sanitarnych, 
które zapewnią bezpieczeństwo 
i obsłudze, i klientom. Zasady 
te zostały określone podczas 
konsultacji z przedstawicielami 
poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów 
urody znalazły się m.in.:

- obowiązek noszenia przez 
klientów i obsługę maseczek, 
gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w 
salonie kosmetycznym - jeśli za-
bieg na to pozwala);

- używanie ręczników jedno-
razowych, gdy jest to możliwe;

- przyjmowanie klientów po 
wcześniejszym umówieniu się 
na wizytę telefonicznie lub onli-
ne. Uwaga! Klient nie może ocze-
kiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń 
dla gastronomii są m.in.:

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA W WALCE Z
Podstawy nowej normalności - najważniejsze stałe zasady 

bezpieczeństwa. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj 
i stosuj.

- limit osób w lokalu (na 1 
osobę musi przypadać co naj-
mniej 4 m2);

- dezynfekcja stolika po każ-
dym kliencie;

- zachowanie 2 m odległości 
między stolikami. Ważne! Blaty 
mogą być odsunięte od siebie 
o 1 m pod warunkiem, że stoliki 
oddzieli się dodatkowo przegro-
dami o wysokości minimum 1 m 
ponad blat stolika;

- zachowanie dystansu 1,5 m 
od gości siedzących przy osob-
nych stolikach;

- noszenie maseczek oraz 
rękawiczek przez kucharzy oraz 
obsługę lokalu gastronomiczne-
go. Ważne! Goście restauracji 
mogą zdjąć maseczki, jeśli sie-
dzą już przy stolikach.

Życie społeczne - opieka 
w szkołach dla najmłodszych, 
konsultacje z nauczycielami 
i zmiany w komunikacji pu-
blicznej

OPIEKA I EDUKACJA 
(od 18 maja, od 25 maja i od 
1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar 
związany z opieką i edukacją. 
Od 18 maja będzie można pro-
wadzić zajęcia:

- praktyczne w szkołach po-
licealnych,

- rewalidacyjno-wychowaw-
cze oraz wczesne wspomaganie 
rozwoju i specjalistyczną rewa-
lidację.

18 maja otwarte zostaną tak-
że placówki i instytucje z bazą 
noclegową i działalnością opie-
kuńczo-edukacyjną. Są to np. 
schroniska młodzieżowe, ośrodki 
sportowe czy świetlice środowi-
skowe.

Od 25 maja umożliwi-
my prowadzenie:

- zajęć opiekuńczo-wycho-
wawczych w klasach 1-3 szkoły 
podstawowej

- konsultacji z nauczyciela-
mi w szkołach dla maturzystów 
i uczniów 8 klas przede wszyst-
kim z przedmiotów zdawanych 
na egzaminach. Konsultacje 
będą mogły odbywać się in-

dywidualnie lub w małych gru-
pach.

 Ważne! Przedłużamy zasi-
łek opiekuńczy dla rodziców 
dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca - konsultacje 
w szkołach z nauczycielami dla 
pozostałych uczniów ze wszyst-
kich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci 
poniżej 13. roku życia mogą 
wychodzić z domu bez opieki 
dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY 
(od 18 maja)

Podwyższamy limit pasaże-
rów w środkach transportu pu-
blicznego. Dzięki temu już 18 
maja autobusem, metrem czy 
tramwajem będzie mogło jeź-
dzić równocześnie więcej osób. 
Zarządzający transportem pu-
blicznym podejmą decyzję, czy 
skorzystać z tej opcji. Ile osób 
wejdzie na pokład?

Tyle, ile wynosi połowa miejsc 
siedzących (tak jak obecnie)

lub
tyle, ile wynosi 30% liczby 

wszystkich miejsc siedzących 
i stojących (w tym przypadku jed-
nak połowa miejsc siedzących 
musi pozostać wolna).

UROCZYSTOŚCI RELIGIJ-
NE (od 17 maja)

Zmniejszamy również restryk-
cje związane z przebywaniem 
wiernych w miejscach sprawowa-
nia kultu religijnego i na innych 
uroczystościach religijnych. Od 
niedzieli 17 maja podczas mszy 
lub innego obrzędu na 1 uczest-
nika musi przypadać 10 m2. Do-
tychczas na 1 osobę przypadało 
15 m2.

SPORT (od 18 maja)
18 maja zwiększono limity 

osób, które mogą ćwiczyć na 
otwartych obiektach sporto-
wych:

- na stadionach, boiskach, 
skoczniach, torach, orlikach, 
skateparkach - może przeby-
wać maksymalnie 14 osób (+ 
2 trenerów);

- na otwartych pełnowymia-
rowych boiskach piłkarskich - 
mogą przebywać maksymalnie 
22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy tak-
że możliwość dzielenia boiska 

piłkarskiego na dwie połowy 
oddzielone od siebie buforem 
bezpieczeństwa. Jeśli wydzieli-
my 5-metrową strefę buforową, 
wtedy na jednej połowie może 
przebywać równocześnie 16 
osób + 3 trenerów. W sumie na 
pełnowymiarowym boisku piłkar-
skim mogą przebywać w takim 
wariancie 32 osoby (+ 6 trene-
rów).

18 maja umożliwiono także 
organizację zajęć w obiektach 
zamkniętych. W salach i ha-
lach sportowych równocześnie 
będzie mogło ćwiczyć:

12 osób + trener (w obiektach 
do 300 m2),

16 osób + 2 trenerów (w 
obiektach od 301 do 800 m2),

24 osoby + 2 trenerów (w 
obiektach od 801 do 1000 m2),

32 osoby + 3 trenerów (w 
obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach za-
mkniętych nie można będzie 
korzystać z szatni ani węzła 
sanitarnego (poza WC). Po 
każdych zajęciach należy prze-
prowadzić dezynfekcję urzą-
dzeń.

KULTURA (od 18 maja)
Poluzowanie obostrzeń na-

stąpi również w świecie kul-
tury. I tak od 18 maja możliwe 
będą m.in.:

- działalność kin plenerowych 
(w tym samochodowych),

- wznowienie prac na planach 
filmowych (z uwzględnieniem 
rygorów sanitarnych),

- wznowienie nagrań fono-
graficznych i audiowizualnych 
w instytucjach kultury,

- indywidualne zajęcia na 
uczelniach artystycznych,

- wznowienie prób i ćwiczeń.
UCZELNIE (od 25 maja)
Chcemy przywrócić rów-

nież możliwość prowadzenia 
na uczelniach:

- zajęć dydaktycznych (dla 
studentów ostatnich lat studiów),

- zajęć, które nie mogą być 
realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy 
również kształcenia doktoran-
tów i zajęć organizowanych np. 
w laboratoriach i centrum symu-
lacji medycznej.

* Wojna z Covid-19 * Wojna z Covid-19 * Wojna z Covid-19 * Wojna z Covid-19 *



KORONAWIRUSEM

Podczas przekazania obecni 
byli także wicestarosta opolski 
Leonarda Płoszaj oraz sekretarz 
gminy Barbara Durkalec.

Szczególnie u nas w gminie 
wszelkie działania poprawia-
jące bezpieczeństwo podczas 
epidemii koronawirusa mają 

Kontrole na granicy prze-
dłużone do 12 czerwca

Przedłużamy także kontrolę 
graniczną na granicy wewnętrz-
nej z Niemcami, Litwą, Czechami 
i Słowacją o kolejne 30 dni - od 
14 maja do 12 czerwca 2020 
roku. Tak jak dotychczas granicę 
będzie można przekroczyć tyl-
ko w wyznaczonych miejscach. 
Kontrole będą też nadal pro-
wadzone w portach morskich 
i na lotniskach.

Dbajmy o siebie - najważniej-
sze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowe znoszenie ob-
ostrzeń nie zwalnia nas ze sto-
sowania podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. Wręcz prze-
ciwnie - muszą one stać się 

podstawą naszego codzienne-
go funkcjonowania. 

O czym należy pamię-
tać szczególnie?

Zachowuj 2-metrową odle-
głość od innych w przestrze-
ni publicznej.

Obowiązkowo zasłaniaj nos 
i usta w miejscach publicz-
nych.

Pracuj zdalnie, jeśli tylko 
jest to możliwe.

Zostań w domu, jeśli mo-
żesz.

Ściśle przestrzegaj zasad 
sanitarnych w miejscach, 
gdzie jest dużo ludzi. Zwłasz-
cza w restauracjach, u fryzjera 
czy kosmetyczki.

Senator przekazała przyłbice 

dla listonoszy z Ozimka
27 kwietnia br. Senator RP Danuta Jazłowiecka przekazała 

dyrekcji Urzędu Pocztowego w Ozimku przyłbice ochronne dla 
listonoszy placówki.

niezmiernie ważne znaczenie. 
Listonosz jest szczególnie zagro-
żony, ponieważ podczas swojej 
codziennej pracy ma bezpośred-
ni kontakt z dużą liczbą miesz-
kańców.

Marcin Widera

W związku z kolejnymi napływającymi informacjami na temat 
sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w Gminie Ozimek 
pragnę poinformować, iż:

Odnotowujemy mniej przypadków zachorowań w stosunku do 
poprzednich okresów - łącznie 107 od początku pandemii, za to 
zdecydowanie wzrosła liczba ozdrowiałych mieszkańców gminy 
Ozimek - łącznie już 61 osób (stan na 18 maja 2020r.).

Od 6 maja dla mieszkańców dostępna jest biblioteka w Domu 
Kultury w Ozimku oraz jej filie na terenie całej Gminy.

Od 10 maja swoją działalność wznowiło targowisko w Ozimku - 
oczywiście zgodnie z reżimem epidemiologicznym i zachowaniem 
wszelkich środków bezpieczeństwa. Dlatego też bardzo proszę 
o zachowanie odpowiedzialności podczas wizyt na nim.

Od 4 maja możliwe jest uprawianie zajęć sportowych na bo-
iskach trawiastych zaś od soboty 16.05 można korzystać z gminnego 
kompleksu boisk „ORLIK”. Niezmiernie ważne jest przestrzeganie 
nowego regulaminu kompleksu zgodnie ze wszystkimi zasadami 
reżimu epidemiologicznego, opublikowanymi na stronie internetowej 
www.ozime.pl. 

Od 25 maja nastąpi otwarcie przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych na nowych zasadach działania.Na dzień 18 maja zaintereso-
wanie rodziców posłaniem dzieci do placówek jest niewielkie - na 
poziomie 10% w przedszkolach oraz 13% w Żłobku Samorządowym. 

Szczegóły na stronach internetowych placówek.
Od dnia 11.05.2020 r. uruchomiono Kasę Urzędu Gminy i Miasta w 

Ozimku, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 13:00. 
Przypominam również, że Urząd Gminy i Miasta w Ozimku , 

Gminny Zakład Oświaty oraz Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej 
pracują dla Państwa, a klienci przyjmowani są przez pracowników 
w jego przedsionku. Jednakże w celu sprawnego załatwienia danej 
sprawy proszę najpierw o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z pra-
cownikami urzędu. Szczegółowy wykaz numerów telefonu znajduje 
się na stronie internetowej Gminy Ozimek. 

Zaplanowane inwestycje w tym inwestycje drogowe oraz przetargi 
przebiegają terminowo.

Na bieżąco Ochotnicze Straże Pożarne prowadzą dezynfekcję 
przestrzeni publicznej, od 22 maja dezynfekcji poddane zostaną 
też przedszkola.

Jestem przekonany, iż dzięki zachowaniu przez Nas wszyst-
kich odpowiedzialności, jaką obserwujemy codziennie na terenie 
Naszej Gminy, relatywnie szybko wrócimy do normalności i pełni 
zdrowia, a co najważniejsze - RAZEM pokonamy tę pandemię.

Burmistrz Ozimka 
Mirosław Wieszołek 

Burmistrz Ozimka informuje

Szanowni Mieszkańcy

Aktualne informacji warto śledzić na stronie https://www.
gov.pl/web/koronawirus. 

 * Wojna z Covid-19 * Wojna z Covid-19 *



Szlakiem drewnianych kościołów

Poza ogólną dostępnością 
(prawie każdy ma jakieś dwa kół-
ka, a coraz powszechniejsze są 
rowery e-bike), wycieczki rowe-
rowe mają dużo innych walorów, 
zarówno zdrowotnych, jak i po-
znawczych. Na rowerze można 
penetrować leśne szlaki, cho-
ciaż stan i oznakowanie naszych 
ścieżek rowerowych pozostawia 
sporo do życzenia. Można też 
(kierując się względami bezpie-
czeństwa) zaplanować wycieczkę 
mniej uczęszczanymi drogami pu-
blicznymi, obierając sobie za cel 
ciekawe obiekty znajdując się na 
wyznaczonej trasie. Jej długość 
i intensywność zależą już tylko od 
naszych możliwości czasowych, 
kondycyjnych i sprzętowych. 

W najbliższych numerach WO 
przedstawimy propozycje kilku 
rowerowych wycieczek, których 
wspólnym mianownikiem będą 
„Drewniane kościoły Opolsz-
czyzny”. Takich obiektów, często 
perełek drewnianej architektury 
sakralnej, mamy na Opolszczyź-
nie ponad sześćdziesiąt, część 
z nich za przysłowiową „miedzą”. 
Część z nich odwiedziłem latem 
ubiegłego roku, poświęcając na 
to po kilka godzin w weekendy 
lub letnie popołudnia, gdy dzień 
jest wystarczająco długi, by od-
być nawet kilkudziesięciokilome-
trową wycieczkę. Na początek 
proponuję wyjazd niezbyt odległy, 
szlakiem drewnianych kościołów 
w gminach Turawa, Zębowice 
i Dobrodzień. Przedstawię go 
w dwóch wersjach: krótszej - do 
dwóch i dłuższej - do czterech ko-
ściołów.

Drogą nr 463 przez Anto-
niów, Dylaki i Kadłub Turawski, 
lub przez Biestrzynnik - Poliwo-
dę i dalej przez las jedziemy do 
Zakrzowa Turawskiego, gdzie 
na krańcu wsi (przy ul. Kościel-
nej) stoi drewniany kościół p.w. 
Świętych Apostołów Piotra 

i Pawła z 1659 roku, zbudowany 
przez cieślę z Jełowej Floriana 
Kowalczyka. Jest budowlą o kon-
strukcji zrębowej, obejmującą pro-
stokątną nawę i wyodrębnione 
prezbiterium. Od zachodu łączy 
się z nim masywna, kwadratowa 
wieża z kruchtą w przyziemiu, 
nakryta cebulastym hełmem kry-
tym gontem. Kościół jest obwie-
dziony niskimi podcieniami, tzw. 
sobotami. Posiada zabytkowe 
wyposażenie, m.in. barokową 
chrzcielnicę z XVIII w., stacje 
Drogi Krzyżowej i liczne obrazy 
z połowy XIX w. autorstwa Jana 
Schwingela, a także gotycką rzeź-
bę MB z Dzieciątkiem z końca 
XIV w. Z usytuowaniem kościoła 
na samym krańcu wsi wiąże się 
legenda mówiąca, że gdy miesz-
kańcy zgromadzili na jego budo-
wę cały materiał, w nocy diabeł, 
który nie chciał kościoła we wsi, 
przeniósł go na sam koniec wsi. 
Mieszkańcy przechytrzyli jednak 
diabła, stawiając kościół właśnie 
w tym miejscu. Dzisiaj jest on ko-
ściołem filialnym parafii w Ligocie 
Turawskiej. 

Z Zakrzowa Turawskiego 
przez Kosice (po drodze do po-
konania jedna większa górka) 
jedziemy do Radawia w gminie 
Zębowice, gdzie przy ul. Szkolnej 
stoi parafialny kościół p.w. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, 
znajdujący się na szlaku tury-
stycznym drewnianego budow-
nictwa sakralnego województwa 
opolskiego. Szlak ten łączy Opole 
i Stare Olesno, ma długość 80 
km i umożliwia zwiedzenie 12 
miejscowości, w których występu-
ją drewniane kościoły. Pierwsze 
wzmianki o kościele w Radawiu 
pochodzą z 1500 r. Rozbudowany 
został w 1817 r. przez przedłuże-
nie nawy, a w 1899 r. otynkowano 
wnętrze. W 1951 r. dobudowano 
kruchtę od frontu nawy. Jest to 
budowla jednonawowa, kon-

strukcji zrębowej. Orientowana, 
zbudowana w stylu barokowym. 
Ośmioboczna wieża konstrukcji 
słupowej, osadzona na nawie od 
frontu, zwieńczona jest bania-
stym hełmem gontowym z latarnią 
i krzyżem. Trzy dzwony z 1957 r. 
odlane zostały w ozimskiej hucie. 
Budowlę kryje dwukalenicowy 
dach kryty gontem, z sześcio-
boczną wieżyczką na sygnaturkę 
zwieńczoną gontowym hełmem. 
Wewnątrz uwagę przykuwa chór 
muzyczny z bocznymi, wydatny-
mi balkonami z balustradą tral-
kową i prospektem organowym 
z XVIII w., ołtarz główny, dwa 
ołtarze boczne klasycystyczne, 
ambona i chrzcielnica z rzeźbą 
Chrztu w Jordanie z pierwszej 
połowy XIX w. 

Po zwiedzeniu kościoła w Ra-
dawiu (najlepiej w czasie poprze-
dzającym msze lub tuż po ich 

zakończeniu, gdyż wtedy można 
wejść do środka), możemy za-
kończyć tę rowerową wycieczkę 
i drogą przez Łąkę, Knieję i Gro-
dziec wrócić do Ozimka. Możemy 
też jechać dalej i przez Zębowice 
dotrzeć do Szemrowic, gdzie przy 
nowo wybudowanym kościele stoi 
drewniana kaplica św. Sebastia-
na z XVIII w., ocalała po poża-
rze drewnianego kościoła Trójcy 
Świętej, który spłonął w 1965 r. 
Stanowi ona pozostałość pre-
zbiterium spalonego kościoła, 
a obecnie służy parafianom jako 
kaplica cmentarna. Jest budowlą 
z drewna modrzewiowego, orien-
towaną, o konstrukcji zrębowej, 
a jej dach pokryty jest gontem. 
Z Szemrowic wyruszamy do Do-
brodzienia, gdzie znajduje się 
drewniany kościół św. Walen-
tego. Również on pełni obecnie 
funkcję kościoła cmentarnego. 

Kościół został wybudowany 
w 1630 r. w miejscu starszego, 
zniszczonego podczas wojny 
trzydziestoletniej. Dużo szczę-

ścia miał w 1846 r., podczas 
wielkiego pożaru miasta, który 
strawił niemal wszystkie budyn-
ki, natomiast kościół wyszedł 
z niego bez szwanku. Był wie-
lokrotnie odnawiany, m.in. po 
II wojnie światowej, gdy został 
uszkodzony podczas ostrzału 
miasta przez wojska radzieckie. 
Kościół powstał na podmurówce, 
jest konstrukcji zrębowej (wieża 
konstrukcji słupowej) i orientowa-
ny. Prostokątna nawa z płaskim 
stropem jest szersza od trójbocz-
nie zamkniętego prezbiterium, do 
którego przylega czworoboczna 
zakrystia. Dachy świątyni są sio-
dłowe, kryte gontem - od strony 
zachodniej znajduje się wieża 
nakryta baniastym, ośmiobocz-
nym hełmem. Zewnętrzne ściany 
oszalowano deskami. Wyposa-
żenie świątyni jest barokowe - 
ołtarz główny ufundował w 1644r. 

Adam Wilhelm Dobrodzieński. 
Wejście do środka kościoła jest 
niestety mocno utrudnione, gdyż 
odbywają się w nim tylko uroczy-
stości pogrzebowe oraz jedna 
w roku msza święta w dniu św. 
Walentego - 14 lutego. 

Powrót z Dobrodzienia wiąże 
się niestety z koniecznością (przy-
najmniej częściowo) jazdy drogą 
krajową nr 46, gdzie natężenie 
ruchu jest duże, ale jazdę rowe-
rem ułatwiają szerokie asfaltowe 
pobocza oraz oddana niedawno 
do użytku druga część obwodnicy 
Dobrodzienia. Dzięki niej ruch 
przez samą Myślinę jest teraz 
mniejszy, a zaraz za nią można 
skręcić w lewo na Staniszcze 
Małe i spokojniejszą drogą, lub 
też częściowo lasem wrócić do 
Ozimka. 

Ile czasu zajmie nam cała wy-
prawa? To zależy, jakimi siłami 
dysponujemy i jak zechcemy je 
rozłożyć. Cała trasa, obejmująca 
cztery kościoły, liczy nieco po-
nad 50 kilometrów, na których 

Ile czasu zajmie nam cała wyprawa? To zależy, jakimi siłami 
dysponujemy i jak zechcemy je rozłożyć. Cała trasa, obejmująca 
cztery kościoły, liczy nieco ponad 50 kilometrów, na których po-
konanie średnio wprawiony rowerzysta będzie potrzebował około 
trzech godzin. Do tego przerwy na odpoczynek i zwiedzanie, więc 
na całą wycieczkę trzeba zarezerwować minimum pięć godzin. 
Krótsza, to około 35 kilometrów, czyli dwie godziny jazdy plus 
godzina na obejrzenie obu kościołów

Koronawirus zamknął nas w domach, pozbawiając wielu do-
tychczasowych form aktywności. Niektóre wracają wraz z luzo-
waniem największych obostrzeń, ale powrót do normalności jest 
jeszcze daleki. Tymczasem wiosna i zbliżające się lato skłaniają 
nas do zwiększonej aktywności fizycznej, co widać chociażby 
w lesie, gdzie codziennie spotykamy biegaczy, spacerowiczów 
i miłośników chodzenia z kijkami. Inną dozwoloną w czasie 
pandemii aktywnością jest jazda rowerem, ale nie w dużych 
grupach, lecz w postaci indywidualnych lub co najwyżej rodzin-
nych wyjazdów.



- Zwiedzamy Opolszczyznę na rowerach

pokonanie średnio wprawiony 
rowerzysta będzie potrzebował 
około trzech godzin. Do tego 
przerwy na odpoczynek i zwie-
dzanie, więc na całą wycieczkę 
trzeba zarezerwować minimum 
pięć godzin. Krótsza, to około 35 
kilometrów, czyli dwie godziny 
jazdy plus godzina na obejrze-
nie obu kościołów. Zapewne 
każdy, kto zdecyduje się na 

W najbliższych numerach WO przedstawimy propozycje kilku 
rowerowych wycieczek, których wspólnym mianownikiem będą 
„Drewniane kościoły Opolszczyzny”. Takich obiektów, często pe-
rełek drewnianej architektury sakralnej, mamy na Opolszczyźnie 
ponad sześćdziesiąt, część z nich za przysłowiową „miedzą”.

Kościół filialny św. Piotra i Pawła w Zakrzowie Turawskim.

Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu.

Kaplica cmentarna św. Sebastiana w Szemrowicach. Kościół cmentarny św. Walentego w Dobrodzieniu.

wyjazd stwierdzi, że było warto, 
bo oprócz poznania ciekawych, 
a niezbyt odległych miejsc, będzie 
miał satysfakcję, że dokonał tego 
własnymi siłami. A od tego już 
blisko do następnej rowerowej 
wycieczki, której trasę zapropo-
nuję za miesiąc.

Janusz Dziuban



- PGKiM jest spółką świad-
czącą dla mieszkańców naszej 
Gminy szereg ważnych usług 
użyteczności publicznej, w tym 
dostawa wody, odprowadzanie 
ścieków, wywóz nieczystości 
płynnych, dostawa ciepła, od-
biór odpadów i wiele innych. Jak 
sobie radzicie w czasie epidemii 
koronawirusa, jak staracie się 
zabezpieczyć ciągłość pracy 
w tych warunkach?

- Nieprzerwana praca naszej 
spółki w tym trudnym czasie jest 
oczywiście sporym wyzwaniem. 
Nie byłaby możliwa bez wprowa-
dzenia restrykcyjnych zasad, ogra-
niczeń i procedur bezpieczeństwa. 
Tym bardziej, że muszą one mini-
malizować ewentualne zagrożenie 
nie tylko dla naszych pracowników, 
ale dla wszystkich mieszkańców 
nasze Gminy. Przede wszystkim 
staramy się ograniczyć do mini-
mum konieczność bezpośrednich 
kontaktów naszych pracowników 
z osobami z spoza firmy. W tym 
celu wprowadziliśmy wiele zmian 
i narzędzi umożliwiających pracę 
zdalną i w miarę niezakłóconą ob-
sługę klientów z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicz-
nej. Charakter i obszerny zakres 
prowadzonej przez nas działal-
ności oczywiście nie pozwala na 
ich realizację w sposób jedynie 
zdalny. Telefonicznie czy mailowo 
możemy zrealizować wiele czyn-
ności, w tym zawieranie umów, 
przyjmowanie zleceń itp., jednak 
większość naszych działań wy-
maga pracy w terenie. W tym celu, 
oprócz powszechnie obowiązują-
cych zasad i nakazów bezpieczeń-
stwa wprowadziliśmy wiele zmian 
i procedur wewnętrznych, w tym 
związanych z dystansem pomię-
dzy pracownikami oraz klientami 
i dostawcami w czasie wykony-
wania pracy, środkami ochrony 
osobistej, rygorami dezynfekcji 
osobistej oraz wykorzystywane-
go sprzętu i narzędzi, zaostrzone 
zostały procedury bezpieczeństwa 
prac związanych z ujęciami wody 
i stacjami uzdatniania. Wprowa-
dzony został również system pracy 
dwuzmianowej w grupie pracow-
ników Wydziału wodociągów i ka-
nalizacji, tak aby funkcjonowały 
dwie niezależne ekipy obsługujące 
zadania wod-kan. Sieci wodocią-

PGKiM w czasie koronawirusa
Z Mirosławem Wiciakiem, prezesem PGKiM w Antoniowie 

rozmawia Witold Żurawicki. 

gowe i kanalizacyjne stanowią tzw. 
Infrastrukturę krytyczną, zabez-
pieczenie nieprzerwanych dostaw 
wody i odbioru ścieków zawsze 
stanowi zagadnienie najwyższej 
wagi, ale w dobie zagrożenia CO-
VID-19 nabrało to szczególnego 
znaczenia. Jak wiadomo podstawą 
walki z koronawirusem jest możli-
wość utrzymania higieny osobistej 
i dezynfekcji, a czysta i bezpieczna 
woda w kranie oraz bezpieczny 
odpływ ścieków to w tym zakresie 
podstawa. 

- No właśnie. Jak wygląda 
sprawa bezpieczeństwa wody. 
Czy koronawirus może się prze-
nosić z wodą wodociągową?

- Zgodnie z informacjami za-
wartymi w publikacji Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO) w chwili 
obecnej nie ma dowodów na 
przetrwanie wirusa SARS-CoV-2 
wywołującego chorobę COVID-19 
w wodzie przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi lub w ściekach. 
Jednocześnie jak wynika z publi-
kacji WHO, standardowe metody 
uzdatniania wody, wykorzystywa-
ne w przedsiębiorstwach wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, w tym 
stosowanie chloru - jak to czyni-
my w stacjach uzdatniania wody 
PGKiM Antoniów - jest pomocne 
przy ewentualnej dezaktywacji 
koronawirusa. Woda dostarcza-
na mieszkańcom Gminy Ozimek 
spełnia wszystkie wymagania jako-
ściowe określone rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia. Dla zwiększenia 
poziomu bezpieczeństwa do wody 
we wszystkich stacjach uzdatnia-
nia PGKiM przed wtłoczeniem do 
sieci wodociągowej dodawana jest 
bezpieczna dla zdrowia, dozwolona 
stosownymi przepisami Ministra 
Zdrowia dawka środka dezynfe-
kującego.

- Jakie kolejne zamierzenia 
planujecie wdrażać, aby stop-
niowo przywracać „normalność” 
w Waszej pracy dla mieszkań-
ców Gminy?

- Mamy takich sporo i dużo się 
dzieje. Zagrożenie epidemiczne 
wywołuje i jeszcze wywoła z pew-
nością wiele zmian w życiu nas 
wszystkich, a to co dzieje się na 
naszych oczach, to przede wszyst-
kim z pewnością wykorzystanie 
środków komunikacji elektronicz-
nej do załatwienia wielu spraw 
na odległość. W tym zakresie już 
uruchomiliśmy elektroniczne biuro 
obsługi klienta, tzw. eBOK. Poprzez 
to narzędzie klienci uzyskują bez-
pośredni i całodobowy dostęp do 
wielu informacji, w tym do salda 
swoich rozliczeń, faktur, umów, 
historii odczytów wodomierzy. 
Gorąco zachęcamy do rejestracji 
i korzystania z tej możliwości - link 
dostępny na stronie internetowej 
PGKiM lub bezpośrednio na https://
ebok.pgkim.ozimek.pl. Wkrótce 
uruchomimy w naszym zintegro-
wanym systemie informatycznym 
tzw. moduł korespondencji seryjnej, 
który pozwoli na przesyłanie: faktur 
droga elektroniczną na wskazany 
adres klienta, powiadomień o termi-
nach zapłaty, innych powiadomień, 
np. o planowanych przerwach 
w dostawie wody czy awariach. 
Od ok. 2,5 roku realizujemy projekt 
instalacji wodomierzy z odczytem 
radiowym. Przewidujemy, że do 
końca 2022 roku systemem objęta 
zostanie cała gmina, co umożli-
wi zdalny odczyt wodomierzy we 
wszystkich budynkach bez wcho-
dzenia na teren posesji naszych 
mieszkańców. W tym zakresie 
bezpłatnie wymieniamy oczywi-
ście wodomierz główny, a także 
zapewniamy bezpłatną instala-
cję nakładki radiowej na jednym 
wodomierzu dodatkowym (tzw. 
podlicznik) mierzącym ilość wody 
bezpowrotnie zużytej. W cenie pro-
mocyjnej zapewniamy też instala-
cję całego modułu (wodomierz + 
nakładka radiowa), aby zachęcić 
mieszkańców do kompleksowe-
go wyposażenia posesji w sys-
tem odczytu zdalnego. Instalacja 
tych urządzeń została przerwana 
razem ze wzrostem zagrożenia 
epidemicznego, mamy nadzieje 
jednak, że już wkrótce będziemy 
mogli do tych działań powrócić. 
Zakładamy też, że w międzyczasie 
będzie rosła ilość naszych klientów, 

który zechcą otrzymywać faktury za 
nasze usługi drogą elektroniczną. 
Po okresie wprowadzenia koniecz-
nych zakazów i ograniczeń, od 7 
maja wznowiliśmy w miarę normal-
ną, tzn. z zachowaniem wszelkich 
obowiązujących przepisów i za-
sad bezpieczeństwa - działalność 
ozimskiego targowiska miejskiego. 
Nieprzerwanie realizujemy działal-
ność Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Anto-
niowie, odbieramy odpady, nieczy-
stości ciekłe oraz realizujemy wiele 
innych usług dla mieszkańców 
naszej gminy. Wszystko to z zacho-
waniem procedur bezpieczeństwa 
zarówno naszych pracowników 
jak i klientów. Ponownie urucha-
miamy funkcjonowanie kasy firmy 
wprowadzając jedynie techniczne 
ograniczenia i zabezpieczenia do 
co ilości obsługiwanych jednocze-
śnie klientów. Chcemy doprowadzić 
tez do zwiększenia liczby punktów 
handlowych na terenie gminy przyj-
mujących płatności wobec PGKiM. 
Na razie są takie trzy w Ozimku, 
a chcielibyśmy uruchomić również 
kolejne na terenie sołectw. Pla-
nujemy wznowienie przerwanych 
w marcu zebrań rocznych wspólnot 
mieszkaniowych. Wznawiamy rów-
nież działania inwestycyjne związa-
ne z budową i modernizacją sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Działalność ciepłowni prowadzona 
była w zasadzie przez cały czas 
bez zauważalnych dla odbiorów 
ograniczeń. 

- W grudniu ubiegłego roku 
zakończyliście budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Pustkowie, 
Schodni i części Ozimka. Jak 
wygląda sytuacja z przyłącza-
niem nieruchomości do sieci?

- Nie jest źle, ale na pewno 
mogłoby być znaczni lepiej. Jak 
dotąd z ponad 270 posesji, któ-
rych mieszkańcy zadeklarowali 
i podpisali stosowne oświadczenia 
podłączeniu do systemu kanalizacji 
sanitarnej - podłączonych zostało 
ok. 22%. Najlepiej proces podłą-
czania postępuje w Schodni, gdzie 
ze 168 podłączonych jest obec-
nie 41, dalej w Pustkowie gdzie 
mamy odpowiednio podłączonych 
16 z 77, a najsłabiej w Ozimku 
(ulice Jelenia, Waryńskiego i Po-
lna) - tylko 3 z 28. Oczywiście 
bierzemy poprawkę na fakt, że 
zakończenie budowy sieci odbyło 
się w okresie zimowym - chociaż 
ostatnia zima w zasadzie przez 



Wspólne stanowisko o zakoń-
czeniu sezonu w niższych klasach 
rozgrywkowych wypracowali pre-
zesi wszystkich Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej w Polsce 
na zebraniu w dniu 7 maja, które 
było poświęcone przeanalizowaniu 
możliwości wznowienia i dokoń-
czenia rozgrywek. Zdecydował 
fakt, że zgodnie z obowiązują-
cym obecnie stanem prawnym, 
na obiekcie sportowym może jed-
nocześnie przebywać maksimum 
6 osób i 1 trener, a stosownie do 
rządowych planów tzw. „odmraża-
nia życia społecznego” zniesienie 
tych ograniczeń, umożliwiające 
organizację meczu piłkarskiego 
w niższych klasach rozgrywko-
wych, ma nastąpić dopiero w IV 
(ostatnim) etapie, w nie określo-
nym na chwilę obecną terminie. 

Poszczególnym związkom 
wojewódzkim pozostawiono de-
cyzje dotyczące awansów lub 
spadków drużyn i zostaną one 

Sezon 2019/2020 zakończony

Piłkarze już nie zagrają
Zapadły ostateczne decyzje dotyczące zakończenia sezonu 

piłkarskiego w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych, a także 
rozgrywek młodzieżowych, które zostały zawieszone z uwagi na 
wprowadzony na terytorium Polski stan epidemii.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy IV Liga Opolska: 
4. KS Małapanew Ozimek  16 34 44:20

Klasa okręgowa - grupa I: 
9. KS Krasiejów   16 24 30:29

Klasa A - grupa V:
9. KS Szczedrzyk    13 17 21:25

Klasa B - grupa VI:
2. KS II Krasiejów     12 24 36:21
8. LZS Grodziec    12 16 18:17

podjęte w najbliższym czasie. Sta-
nowisko klubów, których drużyny 
grają w BS IV lidze opolskiej jest 
zgodne, że zamknięcie sezonu 
powinno nastąpić na zasadzie: 
awanse - tak, spadki - nie. Taka 
formuła zakończenia rywalizacji 
nie zakłada rozegrania meczów 
barażowych, których w obecnej 
sytuacji nie dałoby się przepro-
wadzić. 

W związku z końcem sezonu 
piłkarskiego przypominamy, na 
jakich pozycjach zakończyły go 
drużyny z gminy Ozimek wystę-
pujące w poszczególnych klasach 
rozgrywkowych. Nie zamieszcza-
my całych tabel rozgrywek, gdyż te 
niewiele się różnią od opublikowa-
nych po jesiennej rundzie. Oprócz 
miejsc zajętych przez nasze dru-
żyny, podajemy ilość rozegranych 
spotkań, zdobytych punktów oraz 
strzelonych i straconych bramek.

(d)

cały czas sprzyjała prowadzeniu 
prac ziemnych. No i oczywiście 
pewne spowolnienie zapewne jest 
wynikiem sytuacji związanej z koro-
nawirusem. Niemniej apelujemy do 
mieszkańców o zintensyfikowanie 
działań w zakresie przyłączania 
nieruchomości do kanalizacji. Za-
pewniamy, że prace zlecone nam 
lub innym firmom mogą być pro-
wadzone w bezpieczny sposób, 
wielu mieszkańców wykonuje je 
zresztą po prostu we własnym za-
kresie. Zapewniamy też, że odbioru 
prac dokonujemy z zachowaniem 
wszelkich procedur i zasad bez-
pieczeństwa chroniąc zarówno 
pracowników spółki jak i odbior-
ców przed ewentualnym zagroże-
niem. Zwiększenie tempa budowy 
przyłączy jest - jak już informowa-
liśmy w poprzednich wydaniach 
WO - koniecznością zapewnienia 
przyłączenia do sieci kanalizacyj-
nej wszystkich zadeklarowanych 
nieruchomości w tym roku. Chodzi 
nie tylko o racjonalność środków 
wydanych przez gminę i spółkę 
gminną na budowę sieci, ale też 
o konieczność uzyskania tzw. efek-
tu ekologicznego, którym musimy 
się wylegitymować przed instytucją 
udzielającą dotacji ze środków unij-
nych. Bez tych środków budowa 
sieci kanalizacyjnej byłaby w za-
sadzie niemożliwa, a brak efektu 
nieuzyskanie efektu ekologicznego 
groziłoby utratą dotacji, co oczywi-
ście nie może wchodzić w rachubę. 
Nie wątpię, że mieszkańcy posesji, 
które jeszcze się nie podłączyły 
podchodzą do tematu ze zrozu-
mieniem, podejmą wkrótce stosow-
ne działania i unikniemy sytuacji 
konieczności działania poprzez 
decyzje administracyjne. Jak to 
już czyniliśmy wcześniej, prosimy 
również i przestrzegamy, aby nie 
dokonywać podłączeń bez dokona-
nia przez pracowników PGKiM sto-
sownych odbiorów technicznych, 
aby nie narażać się na przewidzia-
ne przepisami sankcje. Ze swej 
strony służymy wszelką pomocą, 
a pracownicy Biura Obsługi Klienta 
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji 
udzielają wszelkich niezbędnych 
informacji. 

- A co z drugim równolegle 
realizowanym przez PGKiM kon-
traktem inwestycyjnym związa-
nym z tzw. Monitoringiem sieci 
wodociągowych i kanalizacyj-
nych? Kiedy się zakończy i jakie 
da możliwości?

- Właśnie zakończyliśmy jego 
realizację i 30 kwietnia podpisali-
śmy protokół końcowy z wykonaw-
cą. W ramach zadania wdrożono 
narzędzia wspomagające efek-
tywne zarządzanie infrastruktu-
rą wodociągową i kanalizacyjną. 
Wdrożono system GIS, system 
monitoringu sieci wodociągowej 
oraz sieci kanalizacyjnej, modele 
matematyczne sieci wodociągowej 
oraz kanalizacyjnej, zaktualizowa-
no system SCADA oraz wdrożono 
narzędzia integrujące informacje i 
dane z w/w systemów.

W celu zwiększenia wiedzy 
o stanie zachowania sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej dostar-
czono i zamontowano urządzenia 
pomiarowe w nowych punktach 
pomiarowych - 15 lokalizacjach na 
sieci wodociągowej oraz 11 loka-
lizacjach na sieci kanalizacyjnej. 
Dane pozyskane z tych punktów 
służą śledzeniu zachowania się 
sieci i pozwalają na szybsze re-
agowanie w sytuacji pojawienia 
się nieprawidłowości w pracy sieci.

Źródłem informacji o infrastruk-
turze, którą zarządza PGKiM jest 
system GIS, w którym zostały zwi-
zualizowane na mapach oraz opi-
sane elementy sieci wodociągowej 
oraz elementy systemu kanaliza-
cyjnego. System usprawnia także 
przepływ informacji na temat zaist-
niałych awarii na sieci, co w kon-
sekwencji pozwala na efektywne 
działania brygad roboczych. 

Ogólnie rzecz ujmując system 
monitoringu sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej zdecydowanie 
ułatwi nam nie tylko sprawne za-
rządzanie sieciami, wczesne wy-
krywania i lokalizowanie awarii, 
ale także lokalizowanie nieupraw-
nionego, bezumownego poboru 
wody czy zrzutu ścieków. Pozwali 
też na zgłaszanie ewentualnych 
awarii sieci wodociągowych czy 
kanalizacyjnych „online” poprzez 
wspomniane wyżej eBOK. W ostat-
niej fazie realizacji projektu udało 
się nam jeszcze wynegocjować 
z wykonawcą rozszerzenie możli-
wości systemu, rozbudowanie go 
i skorelowanie z danymi i parame-
trami pracy oczyszczalni ścieków. 
To wszystko już pod kątem plano-
wanej i projektowanej modernizacji 
oczyszczalni. Wiele informacji na 
temat spółki znajdziecie Państwo 
na naszej stronie internetowej: 
www.pgkim.ozimek.pl, do której od-
wiedzania serdecznie zapraszamy.

Dziękuję za rozmowę


