
Wiadomości ukazują się na terenie gmin: Kleszczewo, Środa Wielkopolska, Dominowo, Nekla, Września, Strzałkowo, Słupca, Golina, Kazimierz Biskupi.
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Szanowni Państwo!

 •	 Kleszczewo.	 Odbyło	 się	 kolejne	
spotkanie	 z	 mieszkańcami.	 Obszerna 
relacja	na str. 3.

•	 Sejm głosami	 wszystkich	 partii	 przy
jął	 projekt	 ustawy	 wprowadzający	
tak	 zwaną	 służebność	 przesyłu.	
Zatwierdził	 ją	 również	 Senat,	 pro
jekt	 czeka	 na	 podpis	 prezyden
ta.	 Najprawdopodobniej	 zacznie	
obowiązywać	 latem	 tego	 roku.	 Więcej 
w kolejnym numerze.	

Aktualności

	 Już	 niebawem	 minie	 rok	 od	 rozpoczęcia	
prac	 nad	 jedną	 z	 najważniejszych	 inwestycji	
elektroenergetycznych	 w	 Wielkopolsce	 –	 linią	
2x400	 kV	 z	 Kromolic	 do	 Pątnowa.	 Przedsta
wiciele	firm	budujących	linię	cały	czas	spotykają	
się	 z	 Państwem,	 zwłaszcza	 z	 właścicielami	
nieruchomości	 położonych	 na	 jej	 trasie.	 Sam	
też	 uczestniczę	 w	 wielu	 zebraniach,	 które	
współorganizujemy	 z	 miejscowymi	 władzami.	
Staramy	się	omawiać	na	nich	najważniejsze	za
gadnienia	związane	z	budową.	Odpowiadamy	
też	na	wszystkie	pytania,	jakie	padają	z	Państwa	
strony.	 Jednak	 skala	 przedsięwzięcia	 jest	 tak	
duża,	że	dotarcie	do	każdego	z	informacją	bywa	
niekiedy	 trudne.	 Dlatego	 zdecydowaliśmy	 się	
na	 wydawanie	 „Wiadomości”.	 Jest	 to	 rodzaj	
biuletynu	z	najbardziej	aktualnymi	i	rzetelnymi	
wiadomościami	 na	 temat	 inwestycji.	 Dzięki	
temu	 będą	 Państwo	 wiedzieli	 o	 postępach		
w	pracach	i	o	planach	na	najbliższe	miesiące.

Życzę	miłej	lektury.

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

Wiadomości
Przydatne, aktualne i rzetelne.

Dotyczą linii elektroenergetycznej Kromolice-Pątnów
realizowanej w Twoim sąsiedztwie.

	 Dla	 młodszych	 Polaków	 opowieści	
o	 czasach	 PRL,	 w	 których	 regularnie	
wyłączano	 prąd,	 brzmią	 jak	 bajka		
o	 żelaznym	 wilku.	 Obecność	 prądu		
w	gniazdku	jest	tak	oczywista	jak	to,	że	
słońce	świeci.	Ciąg dalszy na str. 2.

	 Polsce	grozi	brak	prądu	–	ostrzegają	
jednym	 głosem	 wielkie	 firmy	 ener
getyczne.	 Jeśli	 rząd	 szybko	 nic	 nie	
zrobi,	może	czekać	nas	 los	RPA,	gdzie	
„planowe	 wyłączenia”	 są	 codzien
nością.

Inni napisali: Rządzie – więcej energii 
List energetyków do władz RP (przedruk artykułu za zgodą redakcji „Gazety Wyborczej”) 

79,5	 kilometra	 –	 tyle	 wyniesie	
długość	 nowej	 linii.	 Wykorzystanych	
do	 jej	 budowy	 będzie	 185	 słupów,	
przejdzie	przez	teren	11	gmin.

Inwestycja w liczbach

RAFAŁ ZASUŃ
„Gazeta Wyborcza” nr 81, 
wydanie z dnia 05-06.04.2008
GOSPODARKA, str. 36



Rządzie – więcej energii
ciąg dalszy ze str. 1

Komentarz

	 Tymczasem	 już	 w	 trakcie	 szczególnie	 gorącego	 lata	
w	 sierpniu	 2006	 r.	 Warszawie	 groził	 blackout,	 czyli	 brak	
prądu.	 Żeby	 ratować	 system,	 Vattenfall	 włączył	 wtedy	
warszawską	elektrociepłownię.
	 Energetycy	zaczęli	wówczas	ostrzegać	rząd.	Bez	skutku.		
W	ostatnich	tygodniach	napisali	kolejne,	dramatyczne	już	
w	tonie	raporty	w	tej	sprawie.
	 Pierwszy	z	nich	zatytułowany	„Najważniejsze	zagadnie
nia	dotyczące	funkcjonowania	sektora	elektroenergetycz
nego	 w	 Polsce”	 napisali	 szefowie	 i	 menedżerowie	 głów
nych	państwowych	spółek	–	PSEOperator	S.A.,	elektrowni	
PątnówAdamówKonin,	 Polskiej	 Grupy	 Energetycznej		
wchodzącego	 w	 jej	 skład	 BOT	 oraz	 Południowego	 Kon
cernu	 Energetycznego	 wchodzącego	 w	 skład	 Tauronu.	
Ostrzegają	 w	 nim	 rząd,	 że	 w	 ciągu	 kilku	 najbliższych	 lat	
naszemu	krajowi	grozi	najgorszy	scenariusz	–	brak	prądu.	
Pędząca	polska	gospodarka	zużywa	go	coraz	więcej,	ale	
mocy	w	systemie	nie	przybywa.
	 Żeby	 zapobiec	 katastrofie,	 należy	 oddawać	 co	 roku	
nowe	 bloki	 o	 mocy	 1000	 megawatów.	Wprawdzie	 ener

	 Dobrze,	 że	 duża	 ogólnopolska	 gazeta	 zainteresowała	
się	 problemem	 braku	 mocy	 w	 systemie	 energetycznym	
kraju.	Szkoda,	że	tak	późno.	Zapewne	po	ostatniej	awarii		
w	 Szczecinie	 będziemy	 świadkami	 nowej	 dyskusji	 na	 te
mat	bezpieczeństwa	energetycznego	Polaków.	O	sprawie	
będzie	 jeszcze	 głośniej,	 kiedy	 władze	 zorientują	 się,	 że	
istniejącymi	 liniami	 nie	 uda	 się	 przesłać	 wystarczającej	
ilości	prądu	do	miast,	gdzie	rozgrywać	się	będą	mistrzos
twa	w	piłce	nożnej	EURO	2012!
	 Ma	rację	Rafał	Zasuń,	pisząc	o	możliwości	wystąpienia	
przerw	 w	 dostawach	 energii.	To	 scenariusz	 rodem	 z	 PRL,	
którego	 nie	 pamiętają	 pewnie	 młodsi	 czytelnicy	„Wiado
mości”.	Rzeczywiście,	jeśli	nie	będziemy	budować	nowych	
źródeł	prądu,	w	perspektywie	kilku	lat	wyłączenia	wydają	
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getycy	 sporo	 mówią	 o	 projektach	 inwestycji,	 ale	 nigdzie	
nie	rozpoczęto	nawet	papierkowej	roboty,	nie	mówiąc	już		
o	wbiciu	łopaty.
	 „Z	 dużym	 prawdopodobieństwem	 można	 przyjąć,	 że	
do	2015	r.	nie	zostaną	wybudowane	nowe,	 istotne	moce	
elektryczne”	 –	 czytamy	 w	 raporcie.	 Wynika	 to	 z	 braku	
pieniędzy,	 długotrwałych	 procedur	 budowlanych,	 a	 cza
sem	oczekiwania	na	dostawę	urządzeń.
	 Co	 gorsza,	 znaczna	 część	 starych	 bloków	 powstałych	
jeszcze	w	czasach	PRL	zakończy	swój	żywot.	W	rezultacie	
moc	 elektrowni	 zmniejszy	 się	 w	 2020	 r.	 z	 25	 do	 14,5	 tys.	
megawatów.
	 Polska	 energetyka,	 zamiast	 wydawać	 pieniądze	 na	
nowe	elektrownie,	będzie	musiała	zainwestować	miliardy	
złotych	 w	 kupno	 pozwoleń	 na	 emisję	 dwutlenku	 węgla.	
„Realizacja	 powyższego	 scenariusza	 przy	 jednoczesnym	
braku	 nowych	 mocy	 spowoduje	 nieuchronny	 już	 drama
tyczny	deficyt	energii	elektrycznej”	–	stwierdza	raport.

RAFAŁ ZASUŃ

się	 realne.	 To	 jednak	 tylko	 część	 problemu.	 Są	 bowiem	
elektrownie,	które	dzisiaj	mają	zapasy	mocy,	tylko	nie	ma	
odpowiednich	linii,	którymi	można	by	przesłać	energię	do	
odbiorców.
	 Z	prądem	jest	trochę	tak	jak	z	wodą	–	choć	to	oczywiście	
duże	 uproszczenie.	 Rurą	 o	 określonej	 średnicy	 i	 długości	
można	przesłać	ściśle	określoną	ilość	wody.	Jeżeli	przekro
czymy	ograniczenia	fizyczne	rurociągu,	nastąpi	awaria.	To	
samo	stanie	się	z	linią,	którą	trzeba	będzie	przesłać	więcej	
prądu,	niż	„mogła	pomieścić”.	Zmniejszeniu	takiego	ryzyka	
służy	właśnie	budowa	nowych	linii	takich	jak	ta	z	Kromolic	
do	Pątnowa.	
	 Trwająca	od	kilku	lat	modernizacja	linii	energetycznych	
w	Polsce	przypomina	trochę	powtórną	elektryfikację.	Wiele	
elementów	istniejącego	systemu	przesyłu	energii	ma	po
nad	 pół	 wieku	 i	 musi	 zostać	 wymieniona.	 Prawie	 każdy	
używa	pralki,	telewizora,	lodówki,	komórki,	elektronarzędzi,	
coraz	lepiej	oświetlone	są	wsie	i	miasta.	Nasi	poprzednicy	
energetycy,	budując	linie	pół	wieku	temu,	nie	mogli	prze
widzieć	tak	ogromnego	wzrostu	zapotrzebowania	na	ener
gię.	 Dlatego	 żeby	 dziś	 dostosować	 linie	 przesyłowe	 do	
naszych	potrzeb,	konieczny	jest	ogromny	wysiłek	i	dobra	
wola.	 Nie	 myślę	 tutaj	 wyłącznie	 o	 firmach,	 które	 budują	
line,	 ale	 również	 o	 władzach	 i	 mieszkańcach,	 od	 których	
zależy	 sprawna	 realizacja	 tak	 ważnych	 zadań	 dla	 całego	
kraju.

PIOTR RAJWA



Relacja

Spotkanie w Kleszczewie 24 IV 2008

Zmiana trasy linii i wysokość odszkodowań – te tematy 
najczęściej poruszano podczas kolejnego spotkania 
mieszkańców gminy Kleszczewo z energetykami.

	 Zebranie	odbyło	się	w	czwartek,	24	kwie
tnia,	o	godzinie	19.00	w	gminnym	ośrodku	kul
tury.	 Udział	 wzięło	 blisko	 30	 osób.	 Niektórzy	
już	 wcześniej	 zawarli	 umowy	 z	 wykonawcą,	
inni	jeszcze	takiej	decyzji	nie	podjęli.	Spotka
nie	 otworzył	 wójt	 gminy	 Bogdan	 Kemnitz.	
Poinformował	mieszkańców	o	tym,	że	wyko
nawca,	 w	 imieniu	 PSEOperator	 S.A.,	 złożył	
do	 Wielkopolskiego	 Urzędu	 Wojewódzkiego	
wniosek	 o	 wydanie	 decyzji o środowiskowych uwa
runkowaniach zgody na realizację inwestycji.	 Nas
tępnie	odczytał	wniosek	niektórych	mieszkańców	o	prze
sunięcie	linii	z	dala	od	zabudowań	mieszkaniowych.
	 We	 wniosku	 o	 zmianę	 trasy	 linii	 posłużono	 się	
częściowo	 argumentami	 związanymi	 ze	 szkodliwością	
pola	 elektromagnetycznego.	 Dlatego	 też	 jako	 pierwszy	
głos	 zabrał	 ekspert	 Politechniki	 Wrocławskiej,	 dr	 inż.	
Marek	Szuba,	który	przez	blisko	godzinę	mówił	o	aktual
nym	 stanie	 badań	 nad	 oddziaływaniem	 pól	 elektromag
netycznych.	 Podał	 również	 wiarygodne	 źródła,	 z	 których	
warto	korzystać,	 szukając	 rzetelnych	 informacji	na	 temat	
oddziaływania	linii.	Wielokrotnie	podkreślał,	że	budowa	li
nii	podlega	niezwykle	surowym	regulacjom	technicznym		
i	 prawnym	 w	 obszarze	 oddziaływania	 pól	 elektromag
netycznych.	 Zwłaszcza	 pol	skie	 normy	 i	 przepisy	 należą	
do	 najsurowszych	 w	 Europie.	 Aby	 linia	 mogła	 zostać	
dopuszczona	 do	 eksploatacji,	 musi	 zostać	 wybudowana		
w	zgodzie	z	istniejącymi	przepisami,	które	bardzo	wyraźnie	
określają	poziom	pól	bezpieczny	dla	ludzi	–	podkreślał	eks
pert.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację inwestycji

Jest to decyzja Urzędu Wojewódzkiego, w której pre-
cyzyjnie określa się warunki związane z ochroną 
środowiska, jakie wykonawca musi spełnić, aby 
wybudować i eksploatować linię.

Trasa w istniejącym korytarzu linii 220 kV	
	 Przedstawiciele	 wykonawcy	 tłumaczyli,	 że	 zmiana	
trasy	 nie	 jest	 możliwa,	 ponieważ	 głównym	 założeniem	
inwestora	 –	 PSE	 Operator	 S.A.	 –	 jest	 budowa	 nowych	 li
nii	 po	 istniejących	 trasach.	 Inż.	 P.	 Rajwa,	 generalny	 pro
jektant	 linii,	 wyjaśniał,	 że	 przy	 obecnym	 tempie	 rozwoju	
budownictwa,	zwłaszcza	wokół	dużych	miast	–	takich	jak	
Poznań	 –	 nie	 sposób	 wytyczyć	 nowych	 przebiegów	 linii,	
stąd	 wykorzystuje	 się	 trasy	 już	 istniejące	 od	 dziesiątek	
lat.	Poza	tym	–	jak	dodał	inż.	T.	Nakielski	–	w	gminie	Klesz
czewo	uchwalono	już	Miejscowy	Plan	Zagospodarowania	
Przestrzennego.	 Lokalne	 władze	 uwzględniły	 w	 nim	
budowę	 nowej	 linii	 2x400	 kV	 KromolicePątnów	 właśnie		
w	miejscu	linii	220	kV	PlewiskaKonin.	Ciąg dalszy na str. 4	
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Ustawa o służebności przesyłu
	 Termin	 rozmów	 z	 mieszkańcami	 zbiegł	 się	 z	 jedno
głośnym	 uchwaleniem	 przez	 Sejm	 tak	 zwanej	 ustawy		
o	 służebności	 przesyłu.	 Teraz	 trafi	 ona	 do	 Senatu,	 a	 po	
pozytywnym	 głosowaniu	 od	 wejścia	 w	 życie	 dzielić	 ją	
będzie	 już	 tylko	 podpis	 prezydenta.	 Błyskawiczne	 tem
po	 prac	 nad	 ustawą	 należy	 łączyć	 ze	 zbliżającym	 się	 ter
minem	 EURO	 2012	 –	 tłumaczył	 na	 spotkaniu	 dyrektor	
inż.	T.	Nakielski.	Po	wejściu	w	życie	ustawy	pozyskiwanie	
służebności	 będzie	 istotnie	 uproszczone.	 Co	 to	 oznacza	
dla	 mieszkańców?	 Dla	 tych,	 którzy	 podpisali	 umowy,	 nic	

się	nie	zmienia.	Otrzymają	odszkodowania	
w	 wysokości,	 jaką	 ustalono	 w	 umowie.		
Z	 kolei	 w	 stosunku	 do	 tych,	 którzy	 nie	
zgodzą	 się	 na	 ustanowienie	 służebności,	
wykonawca	 będzie	 mógł	 wystąpić	 do	
sądu,	 który	 ustanowi	 służebność	 za	
wynagrodzeniem	 ustalonym	 w	 trakcie	
postępowania	sądowego.	

Co dalej z umowami?
	 Wiele	zależy	od	decyzji	samych	właścicieli.	Oferta	wy
konawcy	 nie	 ulega	 zmianie.	 Kilka	 osób	 z	 Kleszczewa	 nie	
czekając	zdecydowało	się	na	zawarcie	umowy.	Z	kolejnymi	
trwają	 rozmowy.	 Wykonawcy	 zachęcają	 do	 kontaktu	 ze	
swoimi	 przedstawicielami.	 Umowy	 nie	 trzeba	 od	 razu	
podpisywać,	czasami	warto	się	spotkać,	porozmawiać	i	wy
jaśnić	 wątpliwości.	 Jesteśmy	 cały	 czas	 do	 dyspozycji	
mieszkańców	 –	 mówi	 Tomasz	 Kozik,	 jeden	 z	 przedsta
wicieli	wykonawcy.

Redakcja

Źródła informacji na temat oddziaływania linii: 

-  WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), 
 zwłaszcza raport Environmental Health Criteria
-  Publikacje na łamach takich czasopism jak „Medycyna Pracy”, 

„Problemy ocen środowiskowych”, „Elektroinfo”

Odszkodowania w zgodzie z operatami
	 W	spotkaniu,	na	zaproszenie	wykonawcy,	uczestniczył	
rzeczoznawca	 majątkowy	 z	 Wielkopolski.	 Wspólnie	 z	 dy
rektorem	budowy	linii	–	inż.	T.	Nakielskim	tłumaczył	pod
stawowe	 zasady	 sporządzania	 wycen.	 Część	 osób	 ocze
kiwała,	że	odszkodowania	będą	równe	cenie	zakupu	ziemi.	
To	 nie	 jest	 możliwe	 –	 tłumaczyli	 energetycy	 –	 ponieważ	
nikt	ziemi	od	nikogo	nie	kupuje,	a	ewentualny	spadek	jej	
wartości	 wynika	 z	 tego,	 że	 działka	 zostanie	 obciążona	
służebnością	 gruntową	 na	 rzecz	 PSEOperator	S.A.	 Odsz
kodowanie	 jest	 właśnie	 rekompensatą	 za	 ów	 spadek	
wartości	ziemi.	Jeśli	oferowane	kwoty	są	zdaniem	miesz
kańców	 zbyt	 niskie,	 mogą	 oni,	 na	 koszt	 wykonawcy		
i	w	porozumieniu	z	nim,	powołać	biegłego	rzeczoznawcę	
majątkowego,	 który	 sporządzi	 drugą	 wycenę.	 Zostanie	
ona	następnie	porównana	z	ofertą	energetyków.	Zdaniem	
dyrektora	 inż.	 T.	 Nakielskiego	 to	 bardzo	 dobry	 pomysł,	
ponieważ	–	jak	się	wyraził	–	wyniki	operatów,	które	zlecą	
mieszkańcy,	będą	najprawdopodobniej	zbliżone	do	tych,	
które	zamówiliśmy	sami,	a	 to	potwierdzi,	 że	nasza	oferta	
jest	uczciwa.
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Budowa linii Kromolice-Pątnów realizowana jest na zlecenie Krajowego Operatora Przesyłowego – PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, ul. Mysia 2.
Spółka ta odpowiada za przesyłanie i ciągłość dostaw energii o odpowiedniej jakości do milionów Polaków w całym kraju. Jednym z jej 
kluczowych 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) .


