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-- Treii przekazanej wiadomoici --
Temat:FW: Komunikat dla Klient6w Polskiej Sp6tki Gazownictwa

Data:Fri, 20 Mar 2O2O 09:42:37 +0000
Nadawca:Gruca Agata <agata.gruca @ pspaz. pl>

Adresat:'sekretariat@lekawica.com.pl'<'sekretariat@lekawica.com.pl'>,
'gmina@lodvgowice.pl' <'emina@ lodvgowice.pl'>,
'kancelaria@mikolow.starostwo.gov.pl'<'kancelaria@mikolow.starostwo.gov.pl'>,
'starostwo@powiatmvszkowski.pl' <'starostwo@powiatmvszkowski.pl'>,
'um@mvslowice.pl' <'um@mvslowice.pl'>,'sekretariat@marklowice.pl'
<'sekretariat@marklowice.pl'>,'um@miasteczko-slaskie.pl'<'um@miasteczko-
slaskie.pl'>,'urzad@miedzna.pl' <'urzad@miedzna.pl'>,'ug@miedzno.pl'
<'ug@miedzno.pl'>,'Emina@mierzecice.pl' <'gmina@mierzecice.pl'>,
'um@mikolow.eu' <'um@mikolow.eu'>,'us@mstow.pl' <'uR@ mstow.pl'>,
'sekretariat@mszana.ug.Eov.pl' <'sekretariat@mszana.uE.Fov.pl'>,

'ug@mvkanow.pl' <'ug@mvkanow.pl'>,'urzad@miastomyszkow.pl'
<'urzad@miastomvszkow.pl'>,'oErodzieniec@ogrodzieniec.pl'
<'ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl'>,'sekretariat@olsztvn-iuraiski.pl'
<'sekretariat@olsztvn-iuraiski.pl'>,'ug@ornontowice.pl'<'uE@ornontowice.pl'>,
'um @orzesze.pl' <'um@orzesze. ol'>,'powiat@powiat.pszczvna.pl'
<'powiat@powiat.pszczvna.pl'>,'um@piekarv.pl' <'um@piekarv.pl'>,
'urzad @pawonkow.pl' <'urzad@pawonkow.pl'>,'gmina@pawlowice.pl'
<'gmina@ pawlowice.pl'>,'poczta@pietrowicewielkie.pl'
<'poczta@pietrowicewielkie.pl'>, 'ug@pilchowice.pl' <'ue@pilchowice.pl'>,
'urzad@pilica.pl' <'urzad@pilica.pl'>,'poczesna@poczesna.pl'
<'poczesna@poczesna.pl'>,'umporeba@umporeba.pl'
<'umporeba@umporeba.pl'>,'ors@porabka.pl' <'ors@porabka.pl,>,
'przvrow@przvrow.pl' <'orzvrow@przyrow.pl'>,'urzad@psarv.pl,

'pszczvna@ pszczvna.pl' <'pszczyna@pszczvna.pl'>,
'info@pvskowice.pl' <'info@ pvskowice.pl'>,'bok@powiatraciborski.pl,
<'bok@ powiatraciborski.pl'>,'sekretariat@starostwo.rvbnik.pl'
<'sekretariat@starostwo.rvbnik.pl'>,'rvbnik@um.rvbnik.pl,
<'rvbnik@um.rybnik.pl'>,'urzad@ruda-sl.pl' <'urzad@ruda-sl.pl,>

Szanowni Paistwo,

Na prosbg zazqdu Porskiej sporki Gazownictwa sp. z o.o. pzekazujg poni2szy komunikat - z



prosbq o zapoznanie sie i publikacjg jego tresci w dostgpnych Pa6stwu, lokalnych mediach
samozEdowych:

TreS6 komunikatu

Szanowni Pahstwo;

Naleiqca do Grupy Kapitalowej PGNiG Polska Sp'lka Gazownictwa - Narodowy Operator
Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego doklada wszelkich starafi, by w zwiqzku z epidemiq
koronawirusa dostawy gazu do ponad 7 milion6w odbiorcow w calym kraiu nie byly zagro2one i
odbyvvaly sig w sposdb ciqgly i bezpieczny.
Zanqd Polskiej Sp,lki Gazownictwa podejmuje niezbedne dzialania, majqce na celu zapewnienie
ponad 11 tysi1com pracownik6w PSG bezpieczehstwa, pny jednoczesnym zachowaniu ciqgloS;ci

dzialalnoSci spolki. Bezpieczehstwo pracownik6w jest gwarancjq zachowania stabilnoici dostaw
gazu do naszych odbiorcdw dlatego sp5lka ograniczyla funkcjonowanie Miejsc Obslugi Kienta i
wstqp do budynk5w Gazowni i placOwek gazowniczych.

Miejsca Obslugi Klienta zlokalizowane w Gazowniach, podlegaiqce Oddzialowi Zakladowi
Gazowniczemu w Zabrzu pracujq w nastqpujqcy spos6b:

. MOK w siedzibie addzialu Zakladu Gazowniczego w Zabrzu (ul. SzczQSC Bo2e 11)
o Gazownia w Bqdzinie
o Gazownia w Bielsku-Bialej
o Gazownia w Bytomiu
o Gazownia w Cieszynie
o Gazownia w Czqstochowie
. Gazownia w Gliwicach
. Gazownia w Jawonnie
o Gazownia w Jastngbiu-Zdroju
o Gazownia w Katowicach
o Gazownia w Pszczynie
o Gazownia w Rudzie S/qsk e/
. Gazownia w Rybniku
. Gazownia w Skoczowie
. Gazownia w Sosnowcu
. Gazownia w Swigtochlowicach
. Gazownia w Tarnowskich G6rach
o Gazownia w Tychach
. Gazownia w Zawierciu
. Gazownia w Zywcu

nie bqdq przyjmowad bezposrednio interesant6q iednak zapewnily klientom mo2liwoSd skladania

dokument6w w specjatnych sknynkach podawczych umieszczonych przed lokalem.

Zachecamy r6wnie2 ktient5w do kontaktu telefonicznego (tel. 32 398 50 00) lub te2 poprzez naszq

strone i nte m etow q (www,pSgaz,pD.

PSG zapewnita ciqgbse dy2urow we wszystkich ktuczowych iednostkach, m.in w Centralnei

Dyspozycja Gazu i-Pogotowiu Gazowym. Speciatnie powolany zesp,l na bie2qco monitoruie i
iAiaZa'Xotelne procedury w celu zapewnienia bezpieczehstwa energetycznego Polski.

Polska Spolka Gazownictwa iest naiwiqkszym w Europie operatorem systemu dystrybucyinego

gazu. Ka2dego roku dostarcia mieszkahcom Polski niemal 12 miliarddw metr6w szei;ciennych

gazu ziemnego.

Dzigkujemy za wyrozumiatoi;6 i przepraszamy za utrudnienia'
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Z powa2aniem
Piotr Jgdrak
Kierownik Dzialu Organizacyjno-Prawnego

Dzial Organizacyjno-Prawny
Polska Sp6lka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
tel. 32 398 53 38, faks 32 398 53 37
adres korespondencyjny: ul. SzczQS6 Bo2e 11, 41-800 Zabrze
u 4 4pssaz=pl
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