
11w w w . o l e s n i c a 2 4 . c o m 7-13 września 2021 Panorama Oleśnicka nr 36 PANORAMA GMIN

W pierwszej  części artykułu po-
święconego gazyfi kacji gminy Ole-
śnica, opisaliśmy działania podjęte 
przez gminę Oleśnica wraz z Pol-
ską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. 
zmierzające do gazyfi kacji trzech 
sołectw: Boguszyce, Boguszyce 
Osiedle, Spalice, oraz omówiliśmy 
koszty przyłączenia do sieci. 

W drugiej części chcemy przed-
stawić sytuację w pozostałych 
miejscowościach gminy.

Gmina podpisuje list 
intencyjny 

List, podpisany 15 listopada 2017 
r., zakłada współpracę miedzy 
gminą Oleśnica a PSG przy rozbu-
dowie sieci gazowej, przyłączy ga-
zowych i optymalizacji procesów 
inwestycyjnych. Dokument sta-
nowi podstawę rozpoczęcia prac 
analitycznych, mających na celu 
określenie potencjału poszczegól-
nych miejscowości gminnych pod 
kątem zapotrzebowania na paliwo 
gazowe. W przypadku podjęcia 
przez PSG decyzji o badaniu ryn-
ku po jego przeprowadzeniu PSG 
wykonuje wstępną analizę warun-
ków ekonomicznych rozbudowy 
sieci gazowej (opłacalność inwe-
stycji) oraz opracowuje warunki 
techniczne. Jeśli badanie wykaże 
niecelowość rozbudowy sieci, 
bądź nie będą istniały techniczne 
warunki przyłączenia do istnieją-
cej sieci dystrybucyjnej, PSG może 
odstąpić od dalszych analiz i planu 
rozbudowy sieci na terenie gminy.

Ile potrzebujemy gazu? 
W lipcu 2019 r. oraz w marcu 

2020 r. Urząd Gminy we współ-
pracy z sołtysami i radnymi 
przeprowadził ankiety dotyczą-
ce zapotrzebowania na gaz. Nie 
przeprowadzono ich w już zga-
zyfikowanych miejscowościach 
(Dąbrowa, Jenkowice, Nieciszów, 
Smardzów i Bystre Osada) oraz w 
sołectwach, do których gazociąg 
dotrze w przyszłym roku (Bogu-
szyce, Boguszyce Osiedle, Spalice 
-  tu mieszkańcy wypełniali wnio-
ski o określenie warunków przyłą-
czenia). 

Wyniki ankiet zostały przedsta-
wione PGNiG (Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo) oraz Pol-
skiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. 
o., która na tej podstawie podejmie 
decyzję o ewentualnej rozbudowie 
sieci. Im większa liczba poten-
cjalnych odbiorców, tym większe 
prawdopodobieństwo realizacji 
przedsięwzięcia. 

Jak wygląda obecnie zapotrzebo-
wanie na gaz - patrz ramka:

Krzeczyn ponawia 
ankietę

Na wniosek Agaty Zalegi, soł-
tys Krzeczyna, na początku tego 

roku przeprowadzona została po-
nowna ankietyzacja wsi. Wyniki 
zostały w marcu przedstawione 
PSG Dział Rozwoju z zapyta-
niem o możliwość      gazyfi kacji 
sołectwa. 26 maja Urząd Gminy 
uzyskał odpowiedź w tej sprawie. 
Oto ona:

„Odpowiadając na Państwa za-
pytanie dot. gazyfi kacji miejsco-
wości Krzeczyn, Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o. o. Oddział 

Zakład Gazowniczy we Wrocła-
wiu informuje, że na podstawie 
zgromadzonych przez Państwa 
danych dokonano szczegółowej 

analizy techniczno-ekonomicz-
nej możliwości rozbudowy sieci 
gazowej na potrzeby zasilania w 
paliwo gazowe obiektów zlokali-
zowanych na obszarze przedmio-
towej miejscowości. W analizie 
uwzględnione zostały obszary o 
największym potencjale rozwojo-
wym, na których zlokalizowane 
są istniejące i planowane w przy-
szłości gospodarstwa domowe, 
zgodnie z obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego, jak również w oparciu o 
przesłane deklaracje mieszkań-
ców. Niestety, uzyskany wynik 
jednoznacznie wykazał brak ren-
towności inwestycji, a w myśl 
ustawy Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) 
PSG nie może realizować zadań 
nieefektywnych. W związku z 
powyższym na chwilę obecną nie 
możemy przystąpić do realizacji 
procesu gazyfikacji. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców Krzeczyna, zobowią-
zujemy się monitorować przed-
miotowy obszar. W przypadku 
zaistnienia okoliczności pozytyw-
nie wpływających na wynik ana-
lizy ekonomicznej, np. pojawienie 
się kluczowego klienta zaintereso-
wanego dużym odbiorem paliwa 
gazowego (z grupy przyłączenio-
wej B II), gwarantującego opła-
calność gazyfi kacji, niezwłocznie 
powrócimy do tematu”.

Jakie są wnioski?
Analiza odpowiedzi pozwala na 

jednoznaczne wyciągnięcie wnio-
sku - przy obecnej ilości ankiet na 
„tak” i braku w danej miejscowości 
strategicznego odbiorcy gazu (ta-
kiego jak zakład galwanizacyjny w 
Boguszycach) ze względów ekono-
micznych i brak rentowności inwe-
stycji PSG nie może przystąpić do 
realizacji kolejnych przedsięwzięć 
związanych z procesem gazyfi ka-
cją gminy Oleśnica. 

Nie wchodzi w grę również tz w. 
gazyfi kacja wyspowa, przy wyko-
rzystaniu stacji regazyfi kacji LNG, 
czyli miejsca) w którym następuje 
przemiana fazowa gazu ziemnego, 
dostarczonego w stanie płynnym 
(skroplonym), do stanu gazowego. 
Program dedykowany jest dla „bia-
łych plam” -  gmin, w których do 
tej pory nie zgazyfi kowano żadnej 
miejscowości. 

Kolejny potencjalny kluczowy 
odbiorca (wytwórnia masy bi-
tumicznej zlokalizowana w Cie-
ślach) zainteresowany wykorzysta-
niem paliwa gazowego otrzymał 
doradcę klienta, który ma przeana-
lizować opłacalność inwestycji od 
strony PSG. W tej chwili nie mamy 
jeszcze informacji o przebiegu ana-
lizy ekonomicznej i technicznej, 
pozytywne rozpatrzenie sprawy 
dałoby potencjalną  możliwość ga-
zyfi kacji tego kierunku.

Gazy� kacja gminy Oleśnica – część 2
Inwestycja nie jest łatwa, bo nie zależy od gminy. To Polska Spółka Gazownictwa decyduje, czy jest ona dla spółki opłacalna...

Miejscowość Ankiety 
na TAK

Zapotrzebowanie 
w %

Bogusławice 78 51,32
Brzezinka 11 14,29
Bystre 69 23,55
Cieśle 44 28,21
Gręboszyce 18 60,00
Krzeczyn 95 51,35
Ligota Mała 64 23,79
Ligota Polska 32 17,98
Ligota Wielka 68 43,59
Nowa Ligota 2 8,33
Nowoszyce 3 12,00
Osada Leśna 4 16,00
Ostrowina 4 3,74
Piszkawa 44 47,31
Poniatowice 61 17,58
Smolna 93 42,86
Sokołowice 99 29,91
Świerzna 20 15,04
Wszechświęte 5 7,81
Wyszogród 6 13,33
Zarzysko 2 6,06
Zimnica 16 32,00

Łączne zapotrzebowanie z wszystkich sołectw kształtuje się na 
poziomie 31,8 procent.

SOKOŁOWICE  Jak dostać 
się do ofi ar wypadku uwięzio-
nych w rozbitym aucie?

Druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sokołowicach uczest-
niczyli w ćwiczeniu mającym 
na celu doskonalenie działań z 
zakresu ratownictwa technicz-
nego. Wynikało ono ze specyfi ki 
zdarzeń w okolicach Sokołowic. 
Najczęściej dochodzi do nich na 
drodze krajowej nr 25, czyli na 
trasie z Oleśnicy do Ostrowa. Są 
to zazwyczaj dachowania, zderze-
nia czołowe i najechania samocho-
dów na siebie. 

Strażacy ćwiczyli stabilizację 
poszkodowanego uczestnika wy-
padku drogowego i wykonanie 
dostępu do niego.

- Pierwszym założeniem było 
głównie przypomnienie sobie, jak 
wygląda stabilizacja trzy- i czte-
ropunktowa przy pomocy klinów 
schodowych. Następnie ćwiczyli 
wykonanie dostępu do osoby, je-
śli pojazd jest na kołach. Drugim 
założeniem była koncepcja użycia 
drabiny nasadkowej i taśmy trans-
portowej do wykonania skutecz-
nej stabilizacji podwozia pojazdu 
plus użycie klinów schodkowych 
do równoczesnej stabilizacji od 
strony kabiny - relacjonują dru-
howie.

W trakcie ćwiczenia przewró-
cono samochód na prawy bok, co 
zdarza się najczęściej na pobliskiej 
drodze. Ratownicy wycinali część 
dachu, by uzyskać dostęp do osób 
w samochodzie.

- Trzecie założenie polegało na 
wypracowaniu pewnego odruchu 
odciągania kolumny kierowniczej 
- opisują uczestnicy ćwiczenia. 
Oceniają, że wypadło ono bardzo 
dobrze.

Takie działania strażaków-
-ochotników w ich wolnym czasie 
służą podnoszeniu kwalifikacji i 
przygotowują ich do sprawniejszej 
akcji ratunkowej.

(kad)

GMINA OLEŚNICA  Nowa „za-
bawka” kosztowała 540.000 zł + 
VAT.

Jak poinformował prezes Gminne-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego 
sp. z o.o. Jarosław Polański, spółka 
wzbogaciła swój tabor o nową śmie-
ciarkę.

- W związku z bardzo dynamicz-
nym rozwojem gminy Oleśnica od 
poniedziałku na terenie naszych miej-
scowości zobaczyć możemy nasz naj-
nowszy nabytek - komentuje prezes. 
- Nowa śmieciarka to podwozie marki 
Scania. Zabudowę stanowi śmieciarka 
Ekocel o pojemności 22 m3. Pojazd jest 
trzyosiowy. Utrzymanie w czystości 
obszaru naszej gminy wymaga odpo-
wiedniego sprzętu. Od 4 lat, kiedy to 
jesteśmy odbiorcą odpadów, ilość na-

szych odbiorców zwiększyła się o 802 
nowe gospodarstwa domowe i ciągle 
rośnie. To cieszy, ale także wymusza 
na nas posługiwanie się możliwie jak 
najbardziej zaawansowanymi tech-
nicznie urządzeniami.

Nowy nabytek kosztował spółkę 
540.000 zł nett o. Był to zakup w formie 
leasingu operacyjnego. Raty leasin-
gowe będą kosztem odpisywanym 
od podatku. Prezes zapewnia, że ten 
zakup nie wpłynie na koszty utrzy-
mania systemu odbioru odpadów 
komunalnych, czyli na końcową cenę 
płaconą przez mieszkańców. (kad)

Gaz jest coraz bardziej pożądany, bo jest eko

Nowe auto GPKĆwiczyli strażacy

Lepiej to przećwiczyć...


