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Krasiei6w

Na kontrakcie lw Krasieiowie Wykonawca rob6t t j.
DDtherm z Rozmierski, po zakoiczonych pracach monta'
towych kanalizacli sanitarnej w ulicy Slonecznej ze sporym
op6inieniem wkroczyl na roboty w ulicy Cegielnianei.

Op6znienie wynika z Prze-
dluzajacei sie procedury Prze-
targowej, jaka przeProwadzi-
la Gmina Ozimek na rozbi6rke
i wyw6z kostki granitowej, aktu-
alnie stanowiEcej nawierzchnig
ulicy Cegielnianej. Wykonawca
rob6t, na zlecenie Gminy, sam
demontuje nawierzchnie i trans-
portem sp6lki PGKiM z Anto-
niowa zwozi na mieisce skla-
dowania. Po zakonczeniu prac
montazowych kanalizacji sani-
tarnej, DDtherm wykona Podbu-
dowQ z tlucznia kamiennego, a
staraniem Gminy do koica bie-
zacego roku ulica Cegielniana
przejdzie calkowitE przebudo-
wQ, polegajqcE na wzmocnie-
niu warstwy konstrukcyjnej oraz
polo2eniu nowej nawierzch-
ni bitumicznej. Do koica wrze-
Snia wykonawca ulozyl juz bli-
sko 8700 mb kanalizacji grawi-
tacyjnej oraz 1650 mb kanaliza-
cji tlocznej. DDtherm posadowil
i wyposazyl w armature kolejne
przepompownie sieciowe przy
ulicach Dolnej i Kolejowej.

Po wykonanych robotach
przyszedl dlugo oczekiwa-
ny czas na odtwarzanie na-
wierzchni drogowych. Nowego
dywanika asfaltowego docze-
kala siQ juz ulica Dolna. Na uli-

cach Psie Pole, Sloneezna oraz
Cegielniana od. skrzyzowania
ze SlonecznEw stronQ Jurapar-
ku - ulozono pierwszE warstwe
wiEzqcq, na ktor4 wkr6tce zo-
stanie ulozona piqciocentyme-
trowa warstwa Scieralna.

Kontrakt ll
Biestrzynnik i Dylaki

W miejscowosci Dylaki reali-
zacja Kontraktu Il realizowana
przez firme Sangaz z Czqsto-
chowy idzie pelna pa14,

Wykonawca prowadzi obec-
nie roboty w ulicach: Szkolnej,
Ozimskiej, Turawskiej, Szymo-
na oraz Jakuba. W ulicy Szkol-
nej, naprzeciw zakladu Coro-
plast, wymagane bylo usunig-
cie t.zech drzew kolidujqcych
z trasE budowanej kanalizacji.
Po uzyskaniu niezbednych de-
cyzji na zlecenie Urzedu Gmi-
ny w Ozimku drzewa te zostaly
wyciete. Na dzieri 30 wrze6nia
br. firma Sangaz wykonala

iuZ prawie 4 800 mb kanaliza-
cii sanitarnej grawitacyjnej,
posadowiono 124 studnie be-
tonowe o 6rednicy 1000 mm
oraz 85 studni PVC o Sredni-
cy 425 mm.

Wykonawca na biezEco wY-
konuje r6wniez roboty odtwo-
rzeniowe nawierzchni drogo-
wych po zakoltczonych Pra-
cach montazowych kanalizacji
sanitarnej. Obecnie prace od-
tworzeniowe trwajq w ulicach:
Szkolnej, Cmentarnej, Turaw-
skiej, Jakuba oraz Szymona.

Kontrakt lll
Szczedrzyk

Realizacja Kontraktu lll
r6wniei przebiega bez wigk-
szych po6lizg6w

Obecnie w Szczedrzyku Wy-
konawca prowadzi roboty 6 bry-
gadami w ulicach: Robotniczei,
Powstaic6w Slaskich, Podbo-
ry, Osiedle Letnisko oraz Grun-
waldzkiej. Zakofczono prace w
ulicach Niweckie.i, Poprzecznej
oraz Jarzebinowej, wykonano
jut 3600 mb kanalizacji gra-
witacyjnei oraz 2060 mb ka-
nalizacii t locznej. ENERGo-
BUDOWA SA (od 01.09.2011r.
po przejQciu przez wlascicie-
la - zmienila nazwe na POL-
AOUA S.A.) wykonala mierzE-
cy prawie 240 metr6w Przewiert
pod rzekq Mala Panew meto-
dq przewiertu sterowanego. W
mierzqcej 40 cm Srednicy rurze
oslonowej umieszczono dwae
rury tloczne, jednqdla kanaliza-
qi ze Szczedrzyka, drugq wY-
wzedzalqco dla kanalizacji sa-
nitarnej ze Schodni.

Kontrakt lV
Grodziec

4 paidziernika br. w siedzi-
bie Zamawiajecego tj. PGKiM
Sp. z o.o, w Antoniowie od-
byla sie rada budowy z gt6w-
nym Wykonawc4 rob6t Firm4
,,M+" Sp. z o.o. z KQdzierzy-
na Koila. Uczestniczyl w ln-
zynier Kontraktu - Firma EKO-
CENTRUM. Omawiano sprawy
zwtEzane z tozpoczQciem robOt
na Kontrakcie lV, zwiEzanym z
budowq kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Grodziec. Wyko-
nawca zadeklarowal rozpo-
czgcie rob6t montaiowych
w miesiEcu paidzierniku br,
po akceptacji przez inspeklo-
r6w nadzoru wszystkich ma-
terial6w, kt6re bqde zabudo-

wywane. Wykonawca planuje 
'

tozpoczEe roboty dwiema bry-
gadami od ulic Kwiatowej oraz
LeSnej.

lnformujemy r6wnie2, ze w
dniu 19 pazdziernika o godzi-
nie 18.00 w sali gimnastycz-
nej Szkoly Podstawowej odbylo
sie zebranie wiejskie, w kt6ryfil
uczestniczyli przedstawlciele
Urzedu Gminy oraz generalne-
go Wykonawcy oraz inwesto-
ra (PGKM-|). Ww osoby wyia-
6nily na jakich zasadach prowa-
dzone b Q d q prace, p Eedstaw i I y
terminy oraz odpowiadali na py-
tania mieszkahc6w.

Kontrakt V
Schodnia Ozimek

Prace na Kontrakcie V
zbli iai4 sie jut do Rnalu. Wy-
konawca rob6t prawie zakofi-
czyl roboty montaiowe ka-
nalizacji metod4 wykopowq.

Pozostaje do wykonania ka-
nalizacja w ulicy Opolskiej me-
todq mikrotunelingu, kt6re Wy-
konawca planuje zakof'czye
jeszcze w pa2dzierniku. Do
konca wrzesnia uloiono iui
prawie 3 000 mb kanalizacji
grawitacyjnej oraz posado-
wiono 111 komplet6w stud-
ni betonowych Srednicy 1000
mm. MetodE przewiertowE ulo-
2ono juz ponad 1800 mb kanali-
zacji z rur kamionkowych.

Po zakoiczonych robotach
przystqpiono r6wniez do odtwo-
rzen nawierzchni drogowych.
Zoslala odtworzona nawierzch-
nia w ulicy Danieckiej po komo-
rach przewiertowych. W ulicy
Dworcowej ulozono warstwe
wiEzEcq i wkr6tce wykonawca
przystqpi do polozenia zasadni-
czej warstwy 6cieralnej. W na-
stgpnej kolejno6ci zostanie wy-
konana ulica Robotnicza.

Kontrakt Vll
SUW

Wykonawca rob6t firma
Wodropol z Wroclawia przy-
stqpila do prac zwiqzanych
z wymiane i modernizacjE
urz4dzeri w stacii uzdatnia-
nia wody w Mnichusie,

Na okres trwania rob6t firma



wykonala tymczasowe instala-
cjq uzdatniajecE wode z ujecia,
co niestety poskutkowalo pogor-
szeniem jakosci tej wody. Trwa-
jq prace zwiqzane z montazem
nowych instalacji oraz armatu-
ry i slerowania. Firma Wodro-
pol dysponuje juz r6wniez za-
lwierdzon4 dokumentacjE pro-
jektow4 dla potrzeb moderni-
zacji stacji uzdatniania wody w
Biestrzynniku. W trakcie opra-
cowywania jest dokumentacja
na modernizacje stacji uzdat-
niania wody w Ozimku na uli-
cy Polnej i Czestochowskiej.

Kontrakt Vlll Poprawa za-
opatrzenia w wode

Kontrakt Vlll, kt6ry obejmo-
wal budowe kontenerowej pom-
powni ll stopnia na terenie wie-
2y ci6nieh w Ozimku przy ul.
CzQstochowskiej oraz budowe
zbiornika wody surowej i mo-
dernizacje stacji uzdatniania
wody w Szczedrzyku, juz sie
zakoiczyl.

Firma ,,Gutkowski" z Lesz-
na po zakoiczonych procedu-
rach rozruchowych i odbioro-
wych, przekazala Zamawiajq-
cemu komplet dokumentacji po-
wykonawczych. Obiekty zostaly
zgloszone do nadzoru budowla-
nego celem uzyskania pozwo-
lenia na u2ytkowanie.

Kontrakt Vl
Suszamia osad6w

26.08.2011 roku Komisja
Przetargowa dokonala otwar-
cia ofert w przedmiolowym
postqpowaniu.

Po dosyc dlugim etapie ba-
dania ofert, mamy nadzieje w
najbli2szym mlesiqcu, podpi-
sa6 umowe na budowe suszar-
ni osad6w komunalnych przy
oczyszczalni Sciek6w w Anto-
niowie. Warto56 zadania oce-
niono na ok. 7 mln zlotych,

Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia strony interneto-
wej PGK|M Sp. z o.o. w Anto-
niowie (www.pgkim.ozimek.pl)
na kt6rej pracownicy Jednostki
Realizujqcej Projekt na biezqco
dokumentujq przebieg Prac na
poszczeg6lnych kontraktach
Zakladka,,Fundusze uniine"
pozwala mieszkaficom nasze1

Gminy na zasiegniecie informa-
cji o Unii Europejskiej, Zr6dtach
finansowania przedsiewziecia
skanalizowania Gminy oraz po-
stepie rob6t (galeria zdje6).

Dwa slowa polemiki

W zwi4zku z tym, ie w po-
przednim numerze,,Wiado-
mo6ci Ozimskich" pojawila
sie polemika firmy, kt6ra zaj-
mule si€ montaiem przydo-
mowych oczyszczalni Scie-
k6w, chcemy r6wniei w kil-
ku zdaniach ustosunkowac
sie do przytoczonych fak-
t6w. Ot62 Rozporzqdzenie Mi-
nistra Infrastruktury okre6lajq-
ce przecietne normy zuzycia
wody na poziomie 80=160 !itr6w
na osobe w ci4gu doby, niestety
nie naklada na obywatela obo-
wiEzku zuzywania wody (i od-
prowadzania Sciek6w) w takich
iloSciach.

Jak wynika z opracowane-
go w latach 2009-2010 studium
wykonalnosci dla naszego pro-
jektu zuzycie wody na lerenach
miejskich naszej Gminy wyno-
silo w latach 2006-2008 Sred-
nio 78 litr6w na osobe w ciE-
gu doby, natomiast na terenach
wie.iskich tylko 54 litry na osobe
w ciqgu doby. Dla 4-osobowej
rodziny roczna produkcja Scie-
k6wwyniesie zatem 54 [Uos/d] x
4 [osoby]x 30 ldnil x 12 [miesie-
cyl = -80 m3 a nie 172,8 m3 jak
pzytoczono w artykule. Aktual-
na cena za odprowadzanie 1 m3
Sciek6w (razem z VAT) wynosi
nie 5,85 zl a 5,14 zl, zatem rocz-
ne koszty odprowadzenia Scie-
k6w sieciq kanalizacyjnq wynio-
se80 [m3] x 5,14 [z m3l= 411,2O
zl a nie jak napisano 1010,88
zl. Tak wiec z l3ietniego cza-
su amortyzacji oczyszczalni
przydomowej robi sig okres po-
nad 30 letni. Przy takim okre-
sie zwrotu naklad6wjuz nikt nie
moze powiedzie6, 2e jest to in-
westycja oplacalna.

O wyg6rowanych stawkach
za wyw'z osad6w z oczysz-
czalni przydomowych nie ma co
m6wi6, poniewa2 nasza Sp6!
ka aktualnie w og6le takich osa-
d6w nie przyimuie.

kzysztof Dukalec
Areksandra Bato.


