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PSG: OTWARTO KOLEJNĄ PLACÓWKĘ GAZOWNICZĄ
Polska Spółka Gazownictwa oﬁcjalnie otworzyła w dniu 08 maja Placówkę Gazowniczą w miejscowości
Wysokie Mazowieckie w województwie podlaskim. To kolejna z 52 jednostek, które do końca tego roku
Spółka planuje uruchomić w całym kraju.
Podczas spotkania z samorządowcami Jarosław Zieliński – wiceminister MSWiA podkreślił, że ambitne
plany inwestycyjne Polskiej Spółki Gazownictwa w województwie podlaskim napawają optymizmem i
są realną szansą na rozwój tych terenów. Także wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki zauważył, że
dostarczenie gazu na tereny rolnicze to ogromny postęp cywilizacyjny i szansa na prowadzenie
nowoczesnych, ekologicznych działań w przemyśle rolno – spożywczym.
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wyraził nadzieję, że planowana budowa gazociągu Polska –
Litwa będzie także szansą na większe zgazyﬁkowanie województwa podlaskiego, które obecnie jest
najsłabiej zgazyﬁkowanym rejonem w Polsce. Radosław Bartosik – wiceprezes PGNiG – obszernie
mówił o zmianie strategii zarówno całej Grupy Kapitałowej PGNiG, jak i PSG, które to Spółki stawiają
na rozwój, aktywną współpracę z samorządami i rozwój poprzez gazyﬁkację nowych regionów oraz
zwiększenie liczby odbiorców.
Zobacz także: 650 km nowych gazociągów w woj. wielkopolskim do 2022 roku
Zobacz także: PSG podpisało listy intencyjne ws. gazyﬁkacji gmin woj. zachodniopomorskiego
W tej chwili w Polsce na 2479 gmin zgazyﬁkowanych jest jedynie 1433. PSG od lipca 2016 roku
organizuje spotkania z samorządowcami, czego efektem są listy intencyjne o współpracy między
Spółką a gminami. Do tej pory podpisano ich w całym kraju ponad 290. PSG chce gazyﬁkować nowe
gminy, zwłaszcza na Podlasiu, gdzie jest mało tradycyjnych sieci gazowych, z wykorzystaniem stacji
regazyﬁkacji skroplonego gazu LNG, czyli poprzez tzw. gazyﬁkację wyspową.
Prezes PSG Jarosław Wróbel podkreślił, że dla wielu samorządów to najszybsza i często jedyna szansa
na korzystanie z gazu ziemnego. Obecnie Polska Spółka Gazownictwa eksploatuje 8 stacji
regazyﬁkacji LNG na terenie całej Polski, w tym na Podlasiu w miejscowości Zielone Kamedulskie koło
Suwałk. Do 2018 Spółka chce wybudować 11 kolejnych stacji. Ogółem na inwestycje w infrastrukturę
gazowniczą w całej Polsce PSG przeznaczy do 2022 roku ponad 11 miliardów złotych.
W województwie podlaskim na 118 gmin zgazyﬁkowane są jedynie 23, czyli 19 % wszystkich.
Utworzonemu 1 stycznia 2017 roku Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Białymstoku podlegają
Gazownie w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz Placówki Gazownicze w Siemiatyczach i Wysokiem
Mazowieckiem.
Zakład zarządza prawie tysiąc ośmiuset kilometrami sieci wysokiego i średniego ciśnienia, 17
stacjami wysokiego ciśnienia oraz 29 stacjami II stopnia. We wszystkich jednostkach PSG na Podlasiu
pracują obecnie 184 osoby, a zgodnie z planem etatyzacji ma ich być 229, co oznacza utworzenie w

ciągu trzech lat czterdziestu pięciu nowych miejsc pracy. Do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa
chce przeznaczyć na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce ponad 11 miliardów złotych. W
województwie podlaskim PSG zrealizuje osiem dużych tematów inwestycyjnych, wartych ponad 360
milionów złotych. Dzięki temu przybędzie osiem stacji gazowych oraz ponad 180 kilometrów sieci.
Spółka wykona między innymi przyłączenie do sieci SGT Jamał – Europa w Zambrowie, przebudowę
gazociągu białostockiego, zbuduje sieć gazową w Bielsku Podlaskim oraz stacje LNG na terenie gmin
Grajewo-Wołów, Mońki, Augustów, Czyżew i Hajnówka.
Oprócz inwestycji w infrastrukturę PSG uruchamia również klasę patronacką o kierunku technik
gazownictwa w Zespole Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku. W tej chwili trwa
rekrutacja uczniów, których w pierwszej klasie ma być 29. To pierwszy i zarazem jedyny taki kierunek
kształcenia w regionie. Po czterech latach nauki uczniowie będą mieć możliwość zatrudnienia w
Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Białymstoku.
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