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POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA PRZYSPIESZA
GAZYFIKACJĘ WARMII I MAZUR
18 października Polska Spółka Gazownictwa z GK PGNiG oﬁcjalnie otworzyła nową siedzibę Placówki
Gazowniczej w Giżycku.
Obiekt przy ul. Sybiraków 15 składa się z biurowca o powierzchni ponad 350 metrów kwadratowych,
a także budynków gospodarczego oraz magazynowego. Nowe pomieszczenia zapewnią wyższe
standardy obsługi klientów Placówki oraz znacznie zwiększą komfort pracy załogi. Podczas
uroczystego otwarcia Placówki Wojewoda Warmińsko–Mazurski Artur Chojecki podziękował PSG za
otwarcie nowej siedziby Placówki Gazowniczej i dodał, że z pewnością działalność Placówki będzie
znaczącym wsparciem przy realizacji przyszłych inwestycji w Giżycku i okolicach. Obecny na
konferencji Jerzy Szmit, szef olsztyńskich struktur PiS, podkreślił, że planowane na Warmii i Mazurach
inwestycje Polskiej Spółki Gazownictwa znacząco podniosą rangę województwa, wpłyną na poziom
życia mieszkańców oraz będą zachętą dla potencjalnych inwestorów
Ireneusz Krupa, Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa podkreślił, że Polska Spółka
Gazownictwa konsekwentnie realizuje program gazyﬁkacji nowych gmin oraz likwidacji tzw. białych
plam na gazowej mapie Polski, a nowe Placówki i Gazownie mają zapewnić klientom Spółki łatwiejszy i
szybszy dostęp do jej usług.
Podczas prezentacji Edward Gollent, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie omówił
najważniejsze planowane inwestycje PSG w województwie, a także zadania Placówki Gazowniczej.
Placówka w Giżycku, podlegająca Gazowni w Kętrzynie, zatrudnia obecnie 12 pracowników. Swoim
zasięgiem obejmuje 10 gmin, w tym pięć zgazyﬁkowanych: Giżycko, Mikołajki, Pozezdrze, Ryn,
Węgorzewo, a także gminy niezgazyﬁkowane: Budry, Banie Mazurskie, Kruklanki, Milki i Wydminy. Na
terenie działania giżyckiej Placówki znajduje się niemal 320 kilometrów sieci gazowych oraz 13 stacji
gazowych. Jej pracownicy obsługują łącznie ponad 13 tysięcy odbiorów z Giżycka, Mikołajek, Rynu i
Węgorzewa oraz okolicznych miejscowości, takich jak Antonowo, Bystry, Gajewo, Grajwo, Pierkunowo,
Spytkowo, Sulimy.
Na 116 gmin województwa warmińsko–mazurskiego dostęp do gazu ziemnego ma obecnie 57, czyli
49%. Jest to jeden z niższych wskaźników gazyﬁkacji w kraju. Po zrealizowaniu programu
przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski do 2022 roku, wskaźnik ten ma wzrosnąć do 63%, a z
gazu będą mogli korzystać mieszkańcy w sumie 73 gmin województwa warmińsko–mazurskiego.
Polska Spółka Gazownictwa w ciągu najbliższych 4 lat chce zbudować infrastrukturę dystrybucyjną w
16 gminach, w tym Gołdapi, Braniewie, Ełku, Fromborku, Orzyszu i Tolkmicku.
Jedną z największych inwestycji będzie budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Konopki–Ełk–Mrągowo
o długości 94 kilometrów, która ma kosztować prawie 17 milionów złotych. Inna duża inwestycja to
budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Kolnik–Elbląg, o długości ponad 62 kilometrów. PSG
przeznaczy na ten cel ponad 16,5 miliona złotych. Obie inwestycje mają zostać zrealizowane do końca

2023 roku.
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