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Nie było ostrzeżenia!

Dla rekordu i dla zdrowia

A Mieszkańcy Komprachcic są wściekli, bo nikt ich nie powiadomił

Skandal
Sławomir Draguła
sdragula@nto.pl - 77 44 32 589

To skandal, żeby nikt nas nie
ostrzegł o problemach z wodą
- mówi Krzysztof Michałkowski z gminy Komprachcice. - Przecież mam w domu
dwójkę małych dzieci. Dobrze,
że zawsze daję im przegotowaną wodę, bo inaczej nie wiem,
co by się stało.
- Wyczuwałam od tygodnia
chlor za każdym odkręceniem
kurka, natomiast nie przyszło
mi do głowy, że chlorują wodę
z powodu bakterii - dodaje pani Anna z Chmielowic, która
wczoraj zadzwoniła do nto. Mamy prawo wiedzieć, co się
dzieje z naszą wodą
Jak pisaliśmy we wczorajszym wydaniu, podczas badania próbek z ujęcia w Prószkowie, z którego woda dostarczana jest również do gminy
Komprachcice,
Dąbrowa

i Krapkowice, okazało się, że
są w niej bakterie z grupy coli. O tym zagrożeniu nie zostali poinformowani wszyscy
mieszkańcy.
Jako pierwsza zareagowała
gmina Prószków i rozesłała
w ubiegłym tygodniu SMS-y
do mieszkańców zalogowanych w specjalnym systemie
powiadamiania o tym, że woda
jest gorszej jakości i trzeba ją
przed spożyciem przegotować.
Gmina Dąbrowa zamieściła
ostrzeżenie dla mieszkanców
na swojej stronie internetowej.
Podczas rozmowy telefonicznej sekretarz gminy potwierdził problemy z wodą dziennikarzowi nto. Nasza redakcja
niezwłocznie to ostrzeżenie
wydrukowała.

Nabierają wody w usta
Natomiast mieszkańcy gminy
Komprachcice do wczoraj nie
wiedzieli nic o zagrożeniu.
Na stronie internetowej urzędu było co prawda ostrzeżenie,
ale dotyczące pojawienia się

metanolu w czeskich alkoholach. O bakterii coli ani słowa.
Próbowaliśmy wczoraj
skontaktować się z szefami
gminy, by zapytać, dlaczego
mieszkańcy nie zostali ostrzeżeni. Telefon odebrał wicewójt
Łukasz Raida, ale powiedział,
że od kilku dni jest na zwolnieniu lekarskim i sprawy szczegółowo nie zna.
- Rozmawiałem w sobotę
z naszym zakładem komunalnym i dyrektor wspomniał mi
o tym, że na ujęciu w Prószkowie jest bakteria, ale z tego,
co usłyszałem, nie stwarzała
dużego zagrożenia - powiedział
nam jedynie wicewójt.
Wodę do tych trzech gmin
dostarcza spółka Prokado.
Jak poinformowała nas Małgorzata Gudełajtis z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, to właśnie
ona ma obowiązek poinformowania mieszkańców o wykrytej
w wodociągu bakterii.
Samorządowcy z Dąbrowy
i Prószkowa zapewniali nas

wczoraj, że żadna oficjalna informacja na temat bakterii coli
ze strony spółki do nich nie napłynęła.
- O problemach z wodą dowiedziałem się przypadkowo
„w gminie”. Wezwałem więc
członka zarządu firmy i powiedziałem mu stanowczo,
że tak być nie może, że musimy być o takich sytuacjach
informowani od razu - mówi
Rudolf Szymainda. - Co by
było, gdyby ludzie się nam
potruli...
Dodzwoniliśmy się wczoraj
do prezesa Prokado, który
obiecał oddzwonić. Nie zrobił
jednak tego. Dzwoniliśmy
więc do niego ponownie, ale
nie odbierał telefonu...
Bakterie coli mogą najczęściej doprowadzić do zatrucia
jelitowego, są jednak bardzo
groźne dla noworodków. a
Bakteria coli w Dąbrowie,
Prószkowie, Komprachcicach

Podyskutuj o tym na:
www.nto.pl/red
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o tym, że w gminnym wodociągu mogą być bakterie z grupy coli.

b Wczoraj w samo południe 150 maluchów z Przedszkola
Publicznego nr 54 w Opolu przez 2 minuty czyściło ząbki.
Przedszkolaki włączyły się w zorganizowaną przez Akademię
Aquafresh próbę ustanowienia rekordu Guinnessa w największej
liczbie osób jednocześnie myjących zęby w różnych miejscach. Celem akcji jest też profilaktyka i wdrożenie u dzieci zdrowych
nawyków - mówi wychowawczyni Anna Matuszewska. (KSW)
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Nie tylko sprzedadzą i dowiozą towar,
ale także dobrze doradzą
Wykonawcy budów i prywatni inwestorzy są klientami tej opolskiej firmy. Grono stałych
klientów liczy już kilkaset osób i stale się powiększa. To efekt wysokiej jakości oferowanych
materiałów budowlanych i profesjonalnej obsługi.
Bloczki, cegły, izolacje, systemy kominowe, kleje, farby, tynki i szereg
innych produktów do budowy i remontu domów oraz mieszkań – to
oferta opolskiej firmy Best. Materiały
Budowlane. – Nie tylko sprzedajemy, ale też dostarczamy produkty
pod wskazany adres. Posiadamy
różnej wielkości samochody, więc
jesteśmy się w stanie dopasować do
oczekiwań i dużej firmy realizującej
budowę i właściciela mieszkania
w bloku, który postanowił je wyremontować – mówi Krzysztof Okoń,
prezes zarządu spółki .
Przewagą tej hurtowni nad sklepami
sieciowymi jest także to, że obsługa
potrafi odpowiedzieć na indywidualne potrzeby. – Zaprzyjaźnieni
klienci nie muszą u nas za każdym
razem płacić gotówką. W zależności
od potrzeb wydajemy towary, a dopiero później sumujemy wszystko
na fakturze, zgodnie z ustaleniem
klienta – kontynuuje Krzysztof Okoń.
– Bywa, że klienci składają u nas zamówienie przez telefon czy e-mail,
bo czegoś im zabrakło na budowie
i dostarczamy im to „na słowo”.

Sala obsługi klientów w siedzibie opolskiej firmy przy ulicy Usługowej 6 w Opolu.

Dotychczas Best. Materiały Budowlane kojarzony był z typową
hurtownią dla przedstawicieli firm
budowlanych, jednak powiększa się
także grono klientów detalicznych.
– Przychodzą do nas z projektami
domków, a my za darmo przygotowujemy dla nich wyliczenia ilości

koniecznych do budowy materiałów oraz związanych z tym kosztów
– wyjaśnia Krzysztof Okoń.
Firma oferuje wysokiej jakości materiały, współpracuje ze znanymi
i znaczącymi producentami na polskim rynku, jak Caparol (ma nawet
mieszalnię farb i tynków tej firmy),

Sopro czy Winerberger. – Staramy
się mieć wszystko, czego potrzebuje
wykonawca i inwestor, bo od tego
zależy jakość współpracy – podkreśla Krzysztof Okoń. – Można u nas
kupić elementy wykończeniowe
i dekoracyjne, a także produkty specjalistyczne np. do renowacji zabytkowych obiektów czy kościołów.
Zaletą współpracy z firmą Best. Materiały budowlane jest także pomoc
jej pracowników w rozwiązywaniu
problemów na budowie z użytymi
materiałami. Załoga cały czas szkoli
się, żeby być na bieżąco z nowościami rynkowymi – jeżeli klient napotka
problem na budowie, jedziemy na
miejsce i dzielimy się swoją wiedzą
albo konsultujemy się z przedstawicielami producenta – deklaruje
Krzysztof Okoń.
Stałe grono klientów firmy Best.
Materiały Budowlane liczy kilkaset osób. W ostatnim organizowanym przez firmę pikniku uczestniczyło ponad 300 gości z całego
województwa.
Hurtownia Best Materiały Budowlane powstała 12 listopada 2007 r.
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Materiały ścienne
Stropy, Dachy
Materiały hydroizolacyjne
Ocieplenia
Systemy elewacji
Systemy kominowe
Sufity systemowe
Sucha zabudowa
Kleje i zaprawy
Cement, wapno
Chemia budowlana
Farby i lakiery
Renowacje zabytków
Technika zamocowań
Profesjonalne narzędzia budowlane
BEST Materiały Budowlane Sp. z o.o.
ul. Usługowa 6, 45-127 Opole
el. (077) 40 76 160, fax (077) 40 76 161
Od 1 września 2014r.
hurtownia czynna:
poniedziałek - piątek: 700-1700
sobota: 800-1200
Dział handlowy:
Rafał Pierskalla - spec. ds. sprzedaży
tel. kom. 795 433 037,
e-mail: biuro@firmabest.pl
Artur Folęga - spec. ds. sprzedaży
tel. kom. 532 124 101,
e-mail: artur@firmabest.pl
Krzysztof Okoń
tel. kom. 604 160 470,
e-mail: k.okon@firmabest.pl

