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CZYSTE PALIWO DLA "ZIELONEJ" GMINY - CZYLI
RZECZ O GAZYFIKACJI DOBIEGNIEWA
O wyzwaniach związanych z gazyﬁkacją obszarów miejsko-wiejskich i współpracy z Polską Spółką
Gazownictwa rozmawialiśmy z Leszkiem Walochem, burmistrzem gminy Dobiegniew
Jakub Kajmowicz: Jak przebiegają prace związane z gazyﬁkacją gminy Dobiegniew?
Leszek Waloch: Jesteśmy po zbiórce ankiet, które przekazaliśmy Polskiej Spółce Gazownictwa. Ich
ocena została już dokonana, z tego co wiem wynik jest dla nas pozytywny. W tej chwili PSG dopytuje
nas o teren, który przeznaczylibyśmy na stację rozprężającą gaz.
Dlaczego nie doszło do niej [gazyﬁkacji] wcześniej, co stało na przeszkodzie?
Zawsze uważano, że Gmina Dobiegniew jest tak położona, że doprowadzenie gazu jest nieopłacalne.
Udało nam się jednak pozyskać sprzymierzeńca, jakim jest PSG, dzięki czemu będziemy mogli
stworzyć mieszkańcom alternatywę, jeśli chodzi o ogrzewanie, ciepłą wodę, czy ogólnie wykorzystanie
w gospodarstwach domowych.
Jakie korzyści odniesie Państwa gmina z tytułu gazyﬁkacji?
Zacznę od tego, że bardzo cieszę się, że ten gaz doprowadzimy, bo Dobiegniew jest gminą położoną w
stu procentach w obszarze Natura 2000, w chronionym krajobrazie. Drawieński Park Narodowy w
ponad 50% swojej powierzchni położony jest na terenie naszej gminy, obszar leśny to 65%. Odwiedza
nas też bardzo wielu turystów, tym bardziej, że idziemy w stronę zagospodarowania turystycznorekreacyjnego gminy. Tymczasem, w naszych domach pali się węglem, drewnem lub różnego rodzaju
śmieciami. To się skończy, jak będziemy mogli przestawić się na kotły gazowe. Myślę, że mieszkańcy
będą chętnie korzystać z tej możliwości.
Jakie działania informacyjne podejmujecie Państwo w tym zakresie?
Nasi mieszkańcy korzystają dziś z gazu butlowego. Mając gaz ziemny będziemy dysponować tańszym
i mniej kłopotliwym rozwiązaniem. Obecnie ktoś kto buduje dom musi pamiętać o miejscu gdzie
umiejscowi butlę, a czasem jest tak, że przychodzi sobota lub niedziela, braknie gazu w butli i jest
kłopot. Mieszkańców nie trzeba specjalnie przekonywać. Niezależnie od tego my deklarujemy
podłączenie w pierwszym rzędzie do gazu wszystkich podległych nam obiektów.
Jak Pan ocenia współpracę z Polską Spółką Gazownictwa?
W PSG mamy sprzymierzeńca dzięki, któremu możliwe będzie rozbudowywanie sieci na terenie gminy
Dobiegniew. Ja jestem dinozaurem, burmistrzem od pięciu kadencji i bardzo się z tego cieszę,
ponieważ nikt nie był wcześniej zainteresowany zrealizowaniem takiej inwestycji.

Dziękuję za rozmowę.

