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KŁECKO - KOLEJNY MAŁY KROK KU WIELKIM
GAZYFIKACYJNYM CELOM
Kłecko, gmina w województwie wielkopolskim, została zgazyﬁkowana - obwieściła Polska Spółka
Gazownictwa. Jest to kolejny krok w kierunku zwalczania „gazowych białych plam” na mapie kraju, ale
jednocześnie jedynie kropla w morzu potrzeb. Obecnie, ponad 40% gmin w Polsce nie może korzystać
z dostępu do sieci przesyłowej błękitnego paliwa.
Gazyﬁkacja gminy Kłecko kosztowała ponad 4 miliony złotych. W ramach niej PSG musiała zbudować
m.in. 19 kilometrów sieci gazowej.
Na gazyﬁkacji gminy skorzystają przede wszystkim uczniowie szkoły w Kłecku. Została ona już
podłączona do sieci, dzięki czemu będzie w stanie wygenerować oszczędności na ogrzewaniu, co z
kolei może przełożyć się na dodatkowe inwestycje w obiekt. Dodatkowo, ponad 30 odbiorców
indywidualnych złożyło wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych.
Jak poinformowała PSG, 19 samorządów województwa wielkopolskiego zobowiązało się już do
współpracy ze spółką, celem jak najszybszej gazyﬁkacji nowych terenów.
Władze Spółki mają ambitne plany. Jak powiedział Marian Żołyniak, p.o. prezesa PSG, realizacja
strategii jego ﬁrmy oraz całej Grupy Kapitałowej PGNiG polega m.in. na likwidacji tzw. białych plam
polskiego gazownictwa. Według informacji Spółki, do 2026 roku kolejne 12 wielkopolskich gmin
zostanie zgazyﬁkowanych. Będzie to wymagało budowy ponad 620 kilometrów sieci gazowej.
Inwestycja pochłonie prawie 200 milionów zlotych
Jednakże, przed PSG i innymi państwowymi podmiotami stoi jeszcze wiele wyzwań. Jak powiedział dr
Andrzej Węgczyn, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa w wywiadzie dla Energetyka24,
poziom gazyﬁkacji Polski jest nadal niezadowalający. "Obecnie jest to 58%. PSG bardzo aktywnie
bierze udział w gazyﬁkacji kraju, jesteśmy największym operatorem dystrybucyjnym w Polsce odpowiadamy za 97% rynku dystrybucyjnego” - powiedział.
"Sama deﬁnicja gazyﬁkacji gminy jest taka, że gmina zgazyﬁkowana istnieje wtedy, gdy na jej terenie
istnieje choćby jedno aktywne przyłącze gazowe. W naszej strategii do roku 2022 zakładaliśmy
początkowo gazyﬁkację 74 gmin, obecnie możemy powiedzieć, że takich gmin będzie blisko 150” dodał Węgrzyn. Zaznaczył jednocześnie, że w roku 2022 poziom gazyﬁkacji podniesie się do poziomu
61%.
"Gazyﬁkacja to dla nas zadanie (…). To też wpisanie się w politykę rządu. Gazyﬁkacja to nie tylko
biznes gazowniczy, ale to też sprawa walki z ubóstwem energetycznym, to realizacja rządowego
programu neutralizacji różnic w rozwoju gospodarczym (…). Nie ma obecnie nowoczesnego procesu
produkcyjnego bez zapewnienia dostępu do paliwa gazowego. Nie da się uruchomić nowoczesnej

fabryki, gdzie linia produkcyjna oprze się na jakimś innym medium” - podkreślił Węgrzyn.
"Jeżeli Polska chce się rozwijać dynamicznie - a chce - to mamy bardzo ważne zadanie nadrobienia
zaległości, bo w porównaniu z Czechami, ze Słowacją, z Węgrami, to poziom gazyﬁkacji tam wynosi
ok. 80-90%. To są oczywiście mniejsze kraje, ale takie proste porównanie pokazuje, że mamy bardzo
dużo do nadrobienia” - podsumował.

