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„Echa Mszczonowa”
Szanowny Panie Redaktorze,

PGE Dystrybucja S.A. na obszarze prowadzonej działalności, globalnie prowadzi szereg programów
i projektów ukierunkowanych na poprawę wskaźników jakościowych dostaw energii elektrycznej do
swoich

Odbiorców

zarówno

w

obszarze

prowadzonej

działalności

operacyjnej

jak

i inwestycyjnej. Obniżenie wskaźników jakościowych wpływa bezpośrednio na jakość dostaw energii
elektrycznej. Działania operacyjne obejmują głównie inicjatywy z obszaru organizacji pracy
i eksploatacji, w tym m.in. synchronizację prac wykonawców zewnętrznych i własnych, wdrożenie
systemów umożliwiających szybkie informowanie służb technicznych o zdarzeniach awaryjnych,
wdrożenie modelu informowania odbiorców o masowych awariach, zwiększenie efektywności
organizacji prac planowych i awaryjnych, podniesienie kwalifikacji elektromonterów, zwiększenie
udziału prac w technologii prac pod napięciem na SN i nN oraz szersze stosowanie agregatów
prądotwórczych. Projekty z obszaru inwestycyjnego to w główniej mierze zwiększanie udziału
łączników SN zdalnie sterowanych w sieci elektroenergetycznej, wykorzystanie linii serwisowych oraz
sukcesywne zwiększanie ilości sieci kablowych pozwalających uniezależnić sieć od wpływu
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Powyższe zadania wdrażane są we wszystkich
Oddziałach PGE Dystrybucja S.A., w tym na terenie działania Oddziału Łódź. Ich wielkość uzależniona
jest od specyfiki organizacji Oddziału jak i struktury pracy sieci elektroenergetycznej.
Odpowiadając konkretnie na złożone do nas zapytanie prasowe informujemy, iż PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź w celu poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze Mszczonowa
planuje - lub już jest w trakcie realizacji - szereg zadań z obszaru modernizacji sieci
elektroenergetycznej SN i nN, wynikających z jej potrzeb rozwojowych, jak i z potrzeb w zakresie
przyłączania nowych Odbiorców. W 2018 roku w gminie Mszczonów zaplanowano kilkanaście zadań
inwestycyjnych.
Dodatkowo, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź corocznie prowadzi zabiegi eksploatacyjne na sieci
elektroenergetycznej, których głównym celem jest zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej.
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Na obszarze Mszczonowa zaplanowano w 2018 roku wykonać znaczną ilość przeglądów linii SN, nN,
stacji transformatorowych SN/nN oraz wycinkę w pasach technologicznych linii SN i nN.
Wszystkie realizowane i planowane do wykonania zadania wpłyną na zwiększenie niezawodności
dostaw energii elektrycznej, co przełoży się na znaczne ograniczenie strat gospodarczych dla firm
i gospodarstw domowych.
Informujemy również, iż na zaproszenie p. Burmistrza Miasta Mszczonów przedstawiciel naszego
Oddziału - Dyrektor RE Żyrardów p. Piotr Bogumił na sesji Rady Miasta Mszczonów w dniu 14 grudnia
2017r. przedstawił i wyjaśnił wszystkie aspekty sytuacji awaryjnych, jakie miały miejsce w ostatnich
miesiącach na terenie powiatu żyrardowskiego, a szczególnie na obszarze Mszczonowa powstałe
w wyniku ekstremalnie złych warunków atmosferycznych.
Wiele uwagi Dyrektor Rejonu poświęcił omówieniu działań jakie zamierzamy wykonać w najbliższym
okresie w celu ograniczenia skali podobnych zjawisk.
Z poważaniem,

Bożena Matuszczak-Królak
Specjalista ds. komunikacji
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
tel. 695-753-609,
e-mail: Bozena.Matuszczak-Krolak@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

2z2

