
„Wiadomości” ukazują się na terenie gmin: Kleszczewo, Kołaczkowo, Środa Wielkopolska, Dominowo, Nekla, Września, Strzałkowo, Słupca, Golina, Kazimierz Biskupi.
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Szanowni Państwo! Aktualności
To już czwarty numer „Wiadomości”, a w 
nim wywiad z panią Stefanią Kasprzyk, 
prezesem Zarządu Polskich Sieci Elektro-
energetycznych Operator S.A. Myślę, że 
zainteresuje on  zwłaszcza te osoby, które 
chciałyby się czegoś więcej dowiedzieć na 
temat inwestora PSE Operator S.A. – za co 
odpowiada i czym sie zajmuje. To Spółka 
Skarbu Państwa, która zleciła budowę po-

łączenia 2 x 400 kV Kromolice-Pątnów realizowanego w Państwa 
okolicy. Wielokrotnie w rozmowach z mieszkańcami wyjaśniali-
śmy,  że aby zapewnić stabilność dostaw energii do Wielkopolski, 
potrzebna jest nowa linia. Co to oznacza, czego wymaga i na czym 
dokładnie to zadanie polega, wyjaśnia inż. Adam Pahl w artykule 
„Bez planu B”. W poprzednich „Wiadomościach” przedstawiliśmy 
rozmowę z inż. Piotrem Rajwą na temat testów wytrzymałości słu-
pów. Nieznane były wówczas ostateczne wyniki badań, ponieważ 
prace jeszcze trwały. W tym wydaniu „Wiadomości” publikujemy 
oficjalne informacje o wynikach testów.
Na koniec – tradycyjnie już zachęcam wszystkich do przesyłania 
pytań na tematy związane z inwestycją na adres wiadomosci.pat-
now@eltelnetworks.com. Życzę miłej lektury.

Inż. TADEUSZ NAKIELSKI
Dyrektor ds. Budowy Linii Najwyższych Napięć
Eltel Networks Olsztyn S.A.

Wiadomości
Przydatne, aktualne, rzetelne.

Dotyczą linii elektroenergetycznej Kromolice-Pątnów
realizowanej w Twoim sąsiedztwie.

Komunikat 

Wyniki badań wytrzymałościowych słupów 

Strzałkowo. 5 marca 2009 roku rada gminy przesu-
nęła na najbliższą sesję uchwalenie MPZP.

Golina. 11 grudnia 2008 r. radni gminy uchwalili 
MPZP. Wpisano do niego przebieg nowo budowa-
nej linii energetycznej. Już niebawem kolejne gmi-
ny położone na trasie linii uchwalą miejscowe plany. 
Zgodnie z harmonogramem inwestycji proces ten 
zakończy się w pierwszej połowie 2009 r.  

Badania geologiczne. Wykonawcy opracowali oce-
nę warunków geotechnicznych występujących w 
rejonie projektowanych fundamentów pod słupy li-
nii. Informacje o podłożu są niezbędne do zapew-
nienia maksymalnego bezpieczeństwa konstrukcji. 

Gmina Kórnik. Jest decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. 31 października 2008 r. wojewo-
da wielkopolski wydał decyzję o ustaleniu lokaliza-
cji na terenie gminy Kórnik inwestycji celu publicz-
nego o znaczeniu wojewódzkim . Decyzja otrzyma-
ła rygor natychmiastowej wykonalności i wchodzi  
w życie w dniu, w którym została ogłoszona. 

Września. Radni przyjęli miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego. Więcej na str. 2.

W grudniu 2008 r. przeprowadzono ostatni etap badań 
wytrzymałościowych słupów, które zostaną wykorzysta-
ne w budowie linii dwutorowej 400 kV Kromolice-Pąt-
nów. Testy odbyły się w stacji prób firmy Elektrovod w Ži-
linie na Słowacji. Aktualnie jest to jeden z dwóch ośrod-
ków w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie wykonu-
je się tak zaawansowane testowanie konstrukcji wspor-
czych. Przeprowadzono po trzy próby na dwóch typach 

słupów. Pierwsze dwie zakończyły się pozytywnie dla wy-
maganego normą obciążenia 100%. Oznacza to, że kon-
strukcje spełniają normy i przepisy i nadają się do eksplo-
atacji. Trzecią próbę kontynuowano aż do poziomu 115%. 
Było to maksymalne obciążenie wynikające z możliwości 
technicznych stacji. Próba zakończyła się pozytywnie, co 
więcej, nie zaobserwowano widocznych uszkodzeń, czy 
nawet deformacji konstrukcji wsporczych.

Poznań. 10 kwietnia Regionalna Dyrekcja Ochro-
ny Środowiska wydała „decyzję środowiskową” dla 
projektowanej inwestycji. Więcej w numerze 5.

Strzałkowo. 23 kwietnia radni gminy uchwali-
li jednogłośnie MPZP dla linii energetycznej. Do 
uchwalenia pozostały już tylko miejscowe plany 
w gminach Dominowo i Nekla. Ich uchwalenie pla-
nowane jest w czerwcu.

Września. 19 lutego radni przyjęli miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Więcej na stro-
nie 2.

Golina. 11 grudnia 2008 r. radni gminy uchwalili 
MPZP. Wpisano do niego przebieg nowo budowa-
nej linii energetycznej.

Badania geologiczne. Wykonawcy opracowali 
ocenę warunków geotechnicznych występują-
cych w rejonie projektowanych fundamentów 
pod słupy linii. Informacje o podłożu są niezbędne 
do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa 
konstrukcji.



Września przyjęła plan

Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej 19 lutego 2009 r. wła-
dze gminy Września uchwaliły miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego. Spośród obecnych na sesji 
radnych jeden wstrzymał sie od głosu, pozostali opowie-
dzieli się za uchwaleniem planu. Dzięki tej decyzji jeszcze  
w tym roku możliwe będzie rozpoczęcie prac budowla-
nych na obszarze gminy Września.
Trzy dni wcześniej, 16 lutego, w sali sesyjnej Urzędu Mia-
sta i Gminy odbyło się spotkanie władz gminy Września 
oraz pracowników ELTEL Networks Olsztyn, firmy prze-
wodniczącej konsorcjum odpowiedzialnemu za budowę 

Wyniki testów wypadły bardzo 
pomyślnie. Spodziewaliśmy się, 
że słupy wytrzymają obciążenia 
przewidziane w normach. Rola 
projektanta polega między inny-
mi na tym, żeby zaprojektować 
bezpieczną konstrukcję. 
W poprzednim numerze „Wiado-
mości” zwracałem uwagę, że słup 

będzie poddawany obciążeniom ponad 80 ton! Takie siły 
przekraczają o 30% te, które statystycznie mogą oddziały-

połączenia energetycznego. Podczas spotkania omówio-
no szczegółowo znaczenie nowej inwestycji dla poprawy 
zasilania Wielkopolski. Rozmawiano także o bezpośred-
nich korzyściach, jakie wynikną z budowy linii dla gminy 
Września. Oprócz corocznych podatków, które będa wpły-
wać do kasy gminy, prądem z linii Kromolice-Pątnów zasi-
lana będzie w niedalekiej przyszłości nowa stacja transfor-
matorowa we Wrześni. Po jej wybudowaniu stabilność za-
silania Wrześni i okolic znacznie sie poprawi.
Radni pytali przedstawicieli firmy o sposób wypłacania od-
szkodowań, a także o to jaka część właścicieli zgodziła się 
na ustanowienie służebności na terenie ich działek. Przypo-
mnijmy, zgoda właściciela jest konieczna do wybudowania 
nowej linii, w przeciwnym razie inwestor będzie zmuszony 
skorzystać z postępowania administracyjnego. Według naj-
nowszych danych firmy ELTEL Networks Olsztyn, nie udało 
się zawrzeć umów zaledwie z trzynastoma mieszkańcami  
gminy Września. Rozmowy nadal trwają. Oznacza to, że już 
ponad 80% właścicieli wyraziło zgodę na przeprowadzenie 
inwestycji przez ich nieruchomości. Mieszkańcy otrzymali 
także pierwsze transze odszkodowań, ponieważ wszyscy 
podpisali stosowne umowy z inwestorem – PSE Operator 
S.A. Kwotę rekompensaty ustala się na podstawie opera-
tu szacunkowego sporządzanego przez biegłego rzeczo-
znawcę majątkowego.
W spotkaniu brał udział zaproszony ekspert Politechniki 
Wrocławskiej, który odpowiadał na wszystkie pytania do-
tyczące oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz 
obowiązujących w Polsce i Europie norm, regulujących  lo-
kalizację obiektów energetycznych, zwłaszcza w bliskości 
terenów mieszkalnych.
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Słupy nie do złamania
Komentarz inż. Piotra Rajwy – generalnego projektanta obiektu

wać na słup raz na 50 lat, i to w różnych warunkach pogo-
dowych. To jednak nie wszystko. Testowane konstrukcje, 
mimo prób ich przeciążenia, nie zostały zniszczone. Testy 
zakończono na poziomie o 15% przekraczającym wyma-
gane normą obciążenia. 
Jako projektanta cieszy mnie szczególnie fakt, że kon-
strukcja nie tylko nie złamała się, ale nawet nie odkształci-
ła. Wszystko wskazuje na to, że słupy nowej linii będą naj-
nowocześniejszymi tego typu konstrukcjami w Europie. 
Ich żywotność oceniam na co najmniej pięćdziesiąt lat.



Bez planu B
Komentarz inż. Adama Pahla

Wiele mówiło się ostatnio o za-
grożeniu energetycznym Pozna-
nia, coraz częściej specjaliści 
zwracają także uwagę na zwięk-
szone niebezpieczeństwo przerw 
w dostawach prądu dla całej 
Wielkopolski. Opinie takie poja-
wiają się zwłaszcza w czasie wy-
stępowania dużych mrozów lub 

upałów. Nic w tym dziwnego, ponieważ właśnie wtedy 
pobór energii jest najwyższy, a system zasilania szcze-
gólnie narażony na awarię. 

Wielkopolska jest jednym z dziewięciu obszarów kraju, 
które w ocenie ekspertów energetyki są szczególnie wraż-
liwe na awarie energetyczne. Przestarzała infrastruktura 
przesyłowa, budowana jeszcze w latach 50. i 60. ubiegłe-
go wieku, nie jest dostosowana do potrzeb rozwijającej 
się gospodarki. Wiele linii pracuje w górnych limitach pro-
jektowanych dla nich obciążeń. Mało tego, w Polsce coraz 
częściej występują anomalie pogodowe, takie jak chociaż-
by silne wichury, nagłe opady śniegu czy szadź. Starsze 
konstrukcje mają zupełnie inną odporność na oddziały-
wanie czynników pogodowych – ten problem uwidocznił 
się niestety podczas awarii w 2008 r. w Szczecinie.  
Żeby jednak zrozumieć, na czym polega problem zasila-
nia aglomeracji poznańskiej, należy przyjrzeć się bliżej 
zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Zapewne 
czytelników  „Wiadomości” zaskoczy fakt, że główną bo-
lączką tego obszaru wcale nie jest brak prądu, przeciwnie 
istnieją spore jego rezerwy. Na teren dawnego wojewódz-
twa poznańskiego można bowiem teoretycznie przesłać 
ok. 2000 MW przy średnim zapotrzebowaniu zbliżonym 
do 1300 MW. Co zatem jest problemem? 
W rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, a także w Sta-
nach Zjednoczonych już od dawna uwzględnia się fakt, że 
sieci energetyczne ulegają co pewien czas awariom. Pro-
jektanci zrozumieli, że nie da się zbudować systemu ab-
solutnie niezawodnego, podobnie jak nie da się stworzyć 
samochodu, który nigdy się nie zepsuje czy nie będzie 
wymagał okresowego przeglądu. Dlatego zaczęto zasta-
nawiać się, w jaki sposób „uodpornić” systemy zasilania 
na skutki ewentualnych awarii. Odpowiedź okazała się 
prosta. Jeśli większość energii dla jakiegokolwiek obszaru 
płynie jedną linią, należy mieć alternatywne połączenie za 
pomocą którego można uzupełnić ubytek energii. Dzięki 
temu mieszkańcy i przemysł na terenie dotkniętym awarią 
nie odczują jej skutków. Jak mechanizm ten działa w prak-
tyce można się było przekonać w czasie ostatniego kryzy-
su gazowego, który dotknął większość Europy Wschod-
niej, a szczęśliwie ominął Polskę. Choć nie trafiał do nas 
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gaz z ukraińskiego rurociągu, to nie odczuliśmy boleśnie 
tego ubytku. Było to możliwe dzięki drugiemu rurociągo-
wi, którym dostarcza się gaz przez Białoruś. Podobnie jest  
z systemami przesyłowymi prądu. W Europie Zachodniej 
od wielu lat projektuje się je przy założeniu, że powin-
ny być odporne na awarię nie jednego, ale co najmniej 
dwóch kluczowych elementów!
Problem zasilania agromelacji poznańskiej polega na bra-
ku alternatywnych połączeń, które można byłoby wyk-
korzystać w razie awarii. Prąd na te tereny przesyłany jest 
głównie z elektrowni Dolna Odra do stacji Plewiska za 
pośrednictwem linii 400 kV. Jest to jedno z najstarszych  
w kraju połączenie tego typu, oddane do użytku jeszcze  
w 1968 roku. Wymaga więc pilnej i gruntownej moder-
nizacji. Awaria tego połączenia spowoduje, że dostawy 
energii spadną blisko o połowę. Pamiętać należy, że linią  
o napięciu 400  kV można przesłać kilkakrotnie więcej 
energii niż połączeniem 220 kV. 
Oczywiście nie oznacza to, że w wypadku awarii linii 
400 kV Poznań natychmiast zostanie pozbawiony prą-
du. Tak sie nie stanie, ale jej skutki będą odczuwalne, na 
przykład spadnie napięcie w gniazdkach elektrycznych.  
A zatem – w myśl nowoczesnych standardów – system za-
silania Wielkopolski nie jest gotowy na odłączenie nawet 
jednego elementu! Jeśli w trakcie awarii linii Krajnik-Plewi-
ska doszłoby do kolejnej usterki innego elementu sieci (na 
przykład stacji czy linii) awaria mogłaby doprowadzić do 
paraliżu energetycznego Wielkopolski.
Aby tego uniknąć, od lat realizowany jest program budo-
wy nowoczesnego systemu zasilania dla zachodniej części 
Polski. Na mapie poniżej czerwoną przerywaną linią za-
znaczono projektowane połączenia, które już niebawem 
zostaną oddane do eksploatacji. Jednym z nich jest nowo 
budowana dwutorowa linia 400 kV Kromolice-Pątnów. 
Jak widać na schemacie, po ukończeniu projektowanych 
połączeń Wielkopolska będzie zasilana kilkoma liniami  
o na pięciu 400 kV. Co ważne, prąd będzie docierał do re-
gionu z trzech niezależnych od siebie elektrowni. Awaria 
któregokolwiek z połączeń nie będzie stanowiła istotnego 
zagrożenia, a z całą pewnością nie spowoduje wyłączenia 
dostaw prądu dla mieszkańców. 

Dolna
Odra
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Czerwonak

Pątnów
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Poznań Płd

KromoliceTurów
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Budowa linii Kromolice-Pątnów realizowana jest na zlecenie Krajowego Operatora Przesyłowego – PSE-Operator S.A. z siedzibą w Konstan-
cinie-Jeziornie 05-520, ul. Warszawska 165.
Spółka ta odpowiada za przesyłanie i ciągłość dostaw energii o odpowiedniej jakości do milionów Polaków w całym kraju. Jednym z jej 
klu czowych zadań jest dbałość o stan sieci przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Od 1 stycznia 2008 r. spółka PSE-Operator S.A. jest 
właścicielem stacji i linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (220, 400, 750 kV) .

 Co stanowi trzon Państwa biznesu?
PSE Operator S.A. to – inaczej mówiąc 
– elektroenergetyczne sieci przesyło-
we, dzięki którym energia elektryczna 
trafia do domów, biur czy zakładów 
przemysłowych w całym kraju. Wia-

domo, że energia ta stanowi podstawę naszego życia i jest 
niezbędna dla normalnego funkcjonowania całej cywili-
zacji. Traktowana przez odbiorców jako dobro oczywiste  
i ogólnodostępne, jak woda czy powietrze, wymaga jed-
nak ogromu zabiegów, aby funkcjonowała należycie. My 
stoimy na straży jej bezpiecznych i nieprzerwanych do-
staw.

Jak by Pani ujęła znaczenie funkcjonowania firmy dla 
ogólnopolskiej gospodarki, dla klientów, partnerów, od-
biorców?
PSE Operator S.A. jest wyjątkową spółką na mapie pod-
miotów gospodarczych Skarbu Państwa – jesteśmy fir-
mą o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski  
i dzia łamy na rzecz interesu publicznego. Naszym podsta-
wowym zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo dostaw 
prądu do odbiorców poprzez zapewnienie odpowiednich 
zdolności przesyłowych i warunków funkcjonowania sys-
temu elektroenergetycznego. Dążymy do tego, aby do-
starczać energię o odpowiedniej jakości, przy zachowaniu 
możliwie najniższych kosztów. W dużym uproszczeniu – 
na bieżąco śledzimy zapotrzebowanie na zużycie prądu  
w całym kraju, koordynujemy pracę zakładów wytwór-
czych i rozprowadzamy energię do każdego regionu. 
Robimy to za pomocą sieci przesyłowej, którą nie tylko 
eksploatujemy, ale też rozwijamy poprzez realizowanie 
odpowiednich inwestycji. Nasz biznes nie ogranicza się 
wyłącznie do działalności na kraj. Zajmujemy się bowiem 
także udostępnianiem linii transgranicznych dla obrotu 
energią elektryczną, czyli jej importu lub eksportu, w za-
leżności od warunków funkcjonowania naszego systemu  
i sąsiednich systemów elektroenergetycznych.

Czy macie Państwo szczególny udział w wyznaczaniu kie-
runków rozwoju w branży?
Jak mówiłam wcześniej, PSE Operator S.A. stoi na stra-
ży bezpiecznych i nieprzerwanych dostaw energii elek-

trycznej w całym kraju, dziś i w przyszłości. W związku  
z tym wskazujemy na potrzeby inwestycyjne, wynikające 
z rozwoju rynku i wzrostu zapotrzebowania na prąd. Ana-
lizujemy zagrożenia dla dostaw wynikające z czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych, w tym ze zobowiązań Pol-
ski jako członka Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o normy 
związane ze sprawnością i emisjami polskich zakładów. 
Najbardziej przestarzałe technologicznie jednostki nie bę-
dą w stanie ich spełnić za kilka lat. Dlatego też sygnalizuje-
my, że już dziś należy rozpocząć budowę nowych bloków 
energetycznych, które za 7-8 lat będą w stanie zastąpić 
przestarzałe konstrukcje. Przykładowo, aby sprostać popy-
towi w 2018 roku, w Polsce co roku powinno się rozpoczy-
nać budowę około 1000 MW nowych mocy. Równolegle 
należy rozwijać sieci przesyłowe i dystrybucyjne w kraju, 
szczególnie dookoła największych miast oraz na północy 
państwa. Oczywiście, jako firma z kraju unijnego, jesteśmy 
również zaangażowani w inicjatywy europejskie, np. Plat-
formę Technologiczną SmartGrid. Mamy udział w kształto-
waniu przyszłej wizji i celów stawianych systemowi oraz 
rozważamy, jakie technologie mogą doprowadzić do ich 
realizacji. Będąc częścią systemu europejskiego, PSE Ope-
rator S.A. jest członkiem UCTE – organizacji, w której usta-
nawia się standardy dla bezpiecznej i niezawodnej pracy 
układu dostaw energii. Wspólnie z ośmioma operatorami 
systemów przesyłowych z naszego regionu prowadzimy 
także działalność w zakresie tworzenia nowych mecha-
nizmów i metodologii dla prowadzenia aukcji na moce 
przepustowe dla połączeń międzynarodowych.

Zatem na co dzień firma nie ma łatwej pracy?
Jak widać, niestety nie, i to nie tylko ze względu na skom-
plikowany charakter działania krajowego systemu elektro-
energetycznego, ale także na nieproporcjonalnie wolny 
w stosunku do rosnącego zapotrzebowania rozwój całej 
branży energetycznej. Ze względu na brak środków finan-
sowych lub bariery prawne powstaje zbyt mało nowych 
elektrowni, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Od dłuż-
szego czasu prowadzimy działania, które mają na celu 
uświadomienie polskim władzom skali problemu i widzi-
my już ich pierwsze efekty. Jednak do pełnego rozwiąza-
nia problemu potrzeba rozległych zmian prawnych.

Rozmowa z panią Stefanią Kasprzyk
prezes PSE Operator S.A.  

Fragmenty wywiadu przedrukowane za zgodą redakcji Przeglądu Gospodarczego Plus.


