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1 czerwca przestanie 
działać Pilotażowy 
Punkt Szczepień 
Powszechnych na 
opolskim lodowisku. 
Wszyscy, którzy mieli 
tam otrzymać drugą 
dawkę zostaną przyjęci 
w przychodni przy  
ul. Waryńskiego. 

Wniosek o zamknięcie 
punktu i przywróce-
nie lodowisku jego 

właściwej funkcji złożył koor-
dynator placówki doktor To-
masz Halski. Decyzję swoją ar-
gumentował tym, że aktualnie 

niewiele jest dostępnych szcze-
pionek  i nie ma sensu utrzymy-
wać tak drogiej infrastruktury. 
Zapowiedział jednocześnie, że 
punkt szczepień zostanie prze-
niesiony do przychodni przy ul. 
Waryńskiego. 

Przypomnijmy, że Toropol, 
który na potrzeby szczepień od-
dało Miasto Opole, przygotowa-
ny był na przyjmowanie nawet 
1800 osób dziennie. Tymczasem 
dostępność szczepionek wy-
nosiła nie więcej niż 1500, ale 
tygodniowo, a zdarzały się dni, 
że z powodu braku szczepionek 
obiekt był zamknięty. Tymcza-
sem Opolski Urząd Wojewódzki 

informuje, że zamknięcie punktu 
wynika z pierwotnych założeń 
ram czasowych jego działania 
i potrzeby przewrócenia obiek-
towi podstawowej działalności.

Na Toropolu zaszczepio-
no blisko 8000 osób. Pacjenci, 
którzy przyjęli w nim pierwszą 
dawkę szczepionki od jakie-
goś czasu są informowani, że 
przyjęcie drugiej nastąpi przy 
ul. Waryńskiego. Tamtejszy 
PSP będzie miał podobną wy-
dajność jak ten przy Toropolu, 
w związku z tym nie ma za-
grożenia dla prawidłowej rea-
lizacji programu szczepień na 
Opolszczyźnie. 

 Punkt szczePień 
 kończy działalność

Wodociągi i Kanalizacja  
w Opolu Sp. z o.o. 
realizuje projekt 
„Kompleksowa 
modernizacja 
oczyszczalni ścieków 
w Opolu wraz z 
poprawą gospodarki 
wodno - ściekowej”. To 
największa inwestycja 
w dziejach stolicy 
województwa. 

skuteczność całej inwestycji nie byłaby 
możliwa bez modernizacji i rozbudowy 
sieci wodociągowej na terenie miasta. To 

jedno z ważniejszych zadań w ramach którego 
została wybudowana od podstaw, przebudo-
wana lub rozbudowana i zmodernizowana sieć 
w kilku częściach miasta. Ta zapewnia obec-
nie stałą i bezproblemową dostawę wody dla 
wszystkich mieszkańców. Koszt tego zadania 
to blisko 15 milionów złotych, a cała inwesty-
cja kosztować będzie około 210 milionów, z 
których blisko połowę stanowi dofinansowa-
nie z Funduszu Spójności UE. 

Realizacja tej części Projektu była niezbęd-
na między innymi dla zapewnienia dwustron-
nego zasilania w wodę dzielnicy Bierkowice. 
Poza tym we wszystkich lokalizacjach popra-
wiono warunki dostawy wody i zwiększona 
została wysokość ciśnienia w sieci. Uzyska-

no jednocześnie wydajność wymaganą przez 
przepisy przeciwpożarowe. 

Prace polegały na wymianie zużytych i bar-
dzo awaryjnych sieci wodociągowych wraz 
z niesprawną armaturą  (hydranty i zasuwy) 
oraz wykonaniu przyłączy do budynków z wy-
dzielonym opomiarowaniem. Poza tym zmie-

niono lokalizację sieci z terenów prywatnych 
na tereny dostępne, co ułatwiło prowadzenie 
prawidłowej eksploatacji. Zakres zadania obej-
mował prace w ulicach Pisankowej, Akacjowej, 
Leszczynowej, Małopolskiej, Śląskiej, Kujaw-
skiej, Mazurskiej, Wielkopolskiej, Mazowie-
ckiej, Gdańskiej, Ozimskiej bis, Kośnego, Lubo-

szyckiej, Drzymały, Oleskiej oraz Wrzosowej. 
W wyniku realizacji zadania, WiK w Opolu 

Sp. z o.o. znacząco ograniczyła awarie związa-
ne z nieszczelnością systemu, co zmniejszyło 
straty wody. Tym samym realnie wpłynęło na 
oszczędność wody przynosząc wymierne efek-
ty ekologiczne.
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