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Gmina Oleśnica wraz z Polską 
Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. 
podjęła w 2017 roku działania 
zmierzające do gazyfi kacji trzech 
sołectw: Boguszyce, Boguszyce 
Osiedle oraz Spalice. PSG przepro-
wadziło analizę techniczno-eko-
nomiczną tego obszaru. Była ona 
konieczna ze względu na obecność 
na tym terenie odbiorcy strategicz-
nego o dużym potencjale – zakładu 
galwanizacyjnego - oraz ilość zło-
żonych wniosków i wnioskowaną 
moc przyłączeniową urządzeń ga-
zowych. Dała wynik pozytywny 
i następnie podpisany został list 
intencyjny dotyczący gazyfi kacji. 
Później przekazano informacje o 
planowanych etapach i terminach 
inwestycji oraz zorganizowano w 
tej sprawie spotkania z mieszkań-
cami sołectw. 

- Jestem przekonany – mówi 
wójt gminy Oleśnica Marcin Ka-
sina – że gazyfi kacja tych sołectw 
po pierwsze w znacznym stopniu 
przyczyni się do poprawy jakości 
życia naszych mieszkańców, a po 
drugie - co ważne w perspektywie 
rozwoju gminy - wpłynie również 
na wzrost atrakcyjności kolejnych 
terenów dla potencjalnych inwe-
storów.

Tak miało być... 
Pierwotnie gazyfikacja Bogu-

szyc, Boguszyc Osiedle i Spalic 
miała przebiegać dwuetapowo w 
następujących terminach:

1. Po przygotowaniu warunków 
przyłączenia i propozycji umowy 
przyłączeniowej dla kluczowego 
odbiorcy gazu (zakładu galwani-
zacyjnego w Boguszycach), Polska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 
rozpoczęła postępowanie przetar-
gowe na wykonanie dokumentacji 
projektowej pierwszego etapu (po-
dając przewidywany termin uzy-
skania pozwolenia na budowę na 
lata 2019 - 2020, a termin realizacji 

zadania na II kwartał 2021). PSG, 
po uzgodnieniu dokumentacji, 
miała rozpocząć proces wydawa-
nia warunków przyłączenia oraz 
zawierania umów przyłączenio-
wych z klientami przy trasie ga-
zociągu;

2. Po zrealizowaniu pierwszego 
etapu miały nastąpić prace związa-
ne z sukcesywną rozbudową sieci 
dystrybucyjnej w sołectwach Bo-
guszyce, Boguszyce Osiedle i Spa-
lice w zależności od zawieranych 
umów z klientami.

...ale PSG przesunęło 
termin

PSG przesunęło terminy po-
szczególnych etapów gazyfikacji 
w wyżej wymienionych miejsco-
wościach. 

Na pytanie, które padło ze stro-
ny Urzędu Gminy Oleśnica, spółka 
odpowiedziała: „Dział Inwestycji i 
Remontów informuje, że szacowa-
ny termin realizacji dokumentacji 
projektowej to przełom sierpnia 
i września 2021 r., a zakończenie 
całości inwestycji szacuje się na 
koniec kwietnia 2022 r. Termin wy-
konania dokumentacji opóźnia się 
z przyczyn niezależnych od PSG, 

m.in. przez uzgodnienia terenów 
PKP oraz brak zgody właściciela 
działki prywatnej. Po uzgodnie-
niu ww. dokumentacji projektowej 
PSG rozpocznie proces wydawa-
nia warunków przyłączenia oraz 
zawierania umów przyłączenio-
wych z klientami przy trasie gazo-
ciągu, a następnie prace związane 
z etapem II, tj. sukcesywną roz-
budowę sieci dystrybucyjnej we 
wzmiankowanych sołectwach”.

Ile jest wniosków 
i gdzie je składać?

Do 6 sierpnia 2021 roku do Urzę-
du Gminy Oleśnica, w związku z 
działaniami podjętymi przez Gmi-
nę Oleśnica i Polską Spółkę Gazow-
nictwa dotyczącymi budowy sieci 
gazowej w sołectwach Boguszyce, 
Boguszyce Osiedle i Spalice, wpły-
nęły 224 wnioski od mieszkańców i 
przedsiębiorców z tych trzech miej-
scowości o określenie warunków 
przyłączenia gazu ziemnego.

Osoby, które nie złożyły jesz-
cze wniosków o przyłączenie do 
sieci gazowej, mogą wypełnione 
wnioski składać w Urzędzie Gmi-
ny Oleśnica lub do PSG Sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu, przy 

ul. Ziębickiej 44, 50-507 Wrocław. 
Wnioski zebrane za pośrednic-
twem Urzędu również zostaną 
przekazane do PSG.

Ile kosztuje przyłączenie 
do sieci?

Odpowiedź znajdą Państwo w 
zamieszczonych tu grafi kach. Na 
ich podstawie, znając planowane 
roczne zużycie gazu i średnią cenę 
brutto zł/kWh, można obliczyć 
przewidywany miesięczny koszt 
paliwa gazowego wraz z ceną do-
stawy. Są tu również informacje o 
kosztach budowy przyłącza oraz 
instalacji wewnętrznej.

Dyżury w pierwsze 
piątki miesiąca

Dyżury stacjonarne i telefonicz-
ne Anny Pokojowej (specjalistki 
ds. koordynacji obsługi klienta 
w PGNiG) odbywają się w każdy 
pierwszy piątek miesiąca w Urzę-
dzie Gminy Oleśnica (sala 18) w 
godzinach 9 - 12. 

Pani Anna pomaga w wypeł-
nianiu wniosków o określenie 
warunków przyłączenia do sieci 
gazowej, doradza przy wymianie 
ogrzewania z tradycyjnego na ga-
zowe oraz udziela informacji na 
temat fotowoltaiki. 

Gazy� kujemy Gminę Oleśnica 
Gazyfi kacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, a w perspektywie wpłynie na wzrost atrakcyjności tere-
nów dla potencjalnych inwestorów

OSTROWINA   Radni jed-
nomyślnie odrzucili skargę na 
wójta gminy Oleśnica.

Radni Rady Gminy, obok skargi 
na dyrektora szkoły podstawowej, 
rozpatrywali też na sesji skargę na 
działalność wójta. 

Czego dotyczyła? Tę sprawę już 
szeroko w „Panoramie” opisywa-
liśmy. W skrócie: jedna z mieszka-
nek Ostrowiny zakwestionowała 
budowę progu zwalniającego 
obok jej domu. O budowę progu 
wnioskował jej sąsiad, uzasad-
niając inwestycję względami bez-
pieczeństwa. Jak powiedział nam 
kierownik Referatu Budownictwa 
Paweł Łobacz, próg został wyko-
nany zgodnie z wszelkimi przepi-
sami, po wcześniejszej konsultacji 
z policją. Jego koszt wyniósł 7 ty-
sięcy złotych i sugerowany przez 
mieszkankę demontaż instalacji 
byłby absurdem. 

Komisja Skarg - „podnoszony 
przez skarżącą zarzut wykonania 
progu zwalniającego utrudniają-
cego korzystanie z drogi gminnej 
mieszkańcom, który wg skarżącej 
wykonano na wniosek osoby, która 
nie zamieszkuje w Ostrowinie, bez 
konsultacji z mieszkańcami i wie-
dzy sołtysa oraz nie ujętego w pla-
nach prac inwestycyjnych wioski” 
- uznała za bezzasadny. „Zadanie 
polegające na wykonaniu progu 
spowalniającego (...) zostało wy-
konane zgodnie z opracowanym 
projektem docelowej organizacji 
ruchu. Montaż progu został wy-
konany na odcinku drogi, która 
stanowi skrót dla drogi powia-
towej. Były zgłaszane informacje 
przez Komendę Powiatową Policji 
w Oleśnicy i mieszkańców o prze-
kraczaniu dozwolonej prędkości 
przez uczestników ruchu. Zamon-
towany próg został wykonany w 
celu poprawy bezpieczeństwa na 

tym odcinku drogi i nie stanowi 
żadnego utrudnienia dla ruchu 
pojazdów zarówno osobowych, 
jak i rolniczych w przypadku za-
chowania odpowiedniej prędkości. 
Próg spowalniający jest wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa” - czytamy w uzasad-
nieniu.

Radni podzieli tę argumentację i 
jednogłośnie zawnioskowali o od-
rzucenie skargi na wójta.  (hag) 

Próg zostaje

Demontażu nie będzie

DOBROSZYCE  Ludowy ze-
spół z gminy Dobroszyce pro-
wadzi nabór nowych członków.

Działający przy Gminnym Cen-
trum Kultury w Dobroszycach 
Zespół Ludowy „Sąsiadeczki” za-
prasza osoby, które lubią i potrafi ą 
śpiewać i chciałyby dołączyć. In-
formacje można uzyskać, dzwo-
niąc na nr telefonu 668-399-372 lub 

bezpośrednio u członków grupy. 
Zespół powstał w 2004 r. „z potrze-
by serca i chęci wspólnego śpiewa-
nia oraz zachowania w pamięci 
zwyczajów i tradycji ludowych”. 
Skupia trzy pokolenia.

„Sąsiadeczki” wielokrotnie re-
prezentowały gminę Dobroszyce 
na dolnośląskich przeglądach folk-
lorystycznych.

(kad)

Śpiewaj z „Sąsiadeczkami”

W zespole śpiewają przedstawiciele trzech pokoleń mieszkańców gminy
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