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Największe centrum logistyczne w rejonie Świebodzina przyłączyło się do sieci gazowej EWE
Już za kilka dni firma EWE będzie zaopatrywać w gaz nowopowstałe centrum logistyczne
w Świebodzinie. Mimo złożoności projektu inwestycja kończy się terminowo, nie przekraczając
założonego budżetu. Realizacja przyłącza to kolejny krok zwiększający atrakcyjność okolicy.
Region Świebodzina to w ostatnich latach bardzo silnie rozwijający się obszar województwa
lubuskiego. Nowe inwestycje wymagają m.in. wzmacniania infrastruktury energetycznej. Zarówno po
to, by sprostać oczekiwaniom nowych inwestorów, jak i istniejących przedsiębiorstw, które
intensyfikują działania w zakresie efektywnego przetwarzania energii oraz ograniczania śladu
węglowego. Istotne znaczenie dla wzmocnienia infrastruktury w tym rejonie ma rozbudowa sieci
gazowej w gminie Świebodzin, która jest już na ostatnim etapie prac. Realizacja rozpoczęła się w lipcu
ubiegłego roku, a zakończenie planowane jest na grudzień roku bieżącego.
Wybudowano łącznie ponad 15 km sieci gazowej średniego ciśnienia.
Inwestycja ta była dla nas dużym wyzwaniem ze względu na pandemię, ale także ze względu na jej
złożoność — utrudnienia drogowe, linię kolejową, cieki wodne. Obecnie trwają jeszcze prace
odtworzeniowe, ale ruch na ulicach odbywa się płynnie. Dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość
i wyrozumiałość przy realizacji tego przedsięwzięcia – mówi Piotr Dudziak, Dyrektor Działu
Technicznego. Pierwsi klienci w Ługowie już odbierają gaz, natomiast pozostali, otrzymają go na
początku grudnia br. Nowe gazociągi są już gotowe do przesyłania gazu, ale pozostały nam jeszcze do
załatwienia końcowe formalności administracyjne. Ze względu na dotychczasowe uwarunkowania,
wykorzystanie gazu do celów biznesowych było ograniczone lub niepewne, nasza inwestycja w tym
regionie powinna sytuację znacząco poprawić – dodaje.
Z nowej infrastruktury już od początku roku będą korzystać firmy, które zdecydowały się na inwestycje
w regionie Świebodzina. Największym odbiorcą na tym odcinku będzie jedno z kluczowych centrów
logistycznych w tym rejonie Polski. Dostawę gazu planujemy rozpocząć w grudniu br. – mówi Marek
Szymoniak, Dyrektor Działu Dystrybucji i Obrotu Sieciowego Gazem.
To ważny projekt dający szansę na rozwój gminy, ale też EWE, która pozyskując kolejnych dużych
odbiorców, może w przyszłości obniżyć stawki dystrybucyjne. Gaz ziemny dla mieszkańców to komfort,
bezpieczeństwo użytkowania oraz poprawa efektywności energetycznej. Coraz częściej nowe przyłącza
to także świadoma decyzja obniżania emisyjności i ujemnego wpływu na środowisko naturalne
w zakresie ogrzewania.
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