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W skrócie chciałbym poruszyć temat  konieczności stworzenia odpowiednich 

warunków -  ustaw i uregulowań prawnych, które sprawią, że mieszkańcy, podmioty 

gospodarcze i publiczne będą mogły korzystać z produkowanej, w coraz większym 

stopniu,  zielonej energii. W związku z transformacją regionu Powiat Turecki nie tylko 

jest w wielkopolskiej czołówce jeśli chodzi o ilość przyłączanych mikroinstalacji, ale 

przede wszystkim jest liderem w Polsce w produkcji energii z dużych instalacji OZE. 

  

Stworzenie odpowiednich warunków i dostępności w wykorzystywaniu  tych mocy z 

OZE, czy to w ramach klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych czy w 

ramach PPP jest niezbędne po pierwsze dlatego, że 

- mieszkańcy muszą mieć wymierne korzyści z procesu transformacji, aby uznać ten 

proces za racjonalny, 

po drugie dlatego, że 

- zwiększyłoby to konkurencyjność regionu odchodzącego od węgla względem innych 

regionów dla potencjalnych inwestorów. Byłaby to zachęta dla nowych inwestorów jak 

i bodziec do rozbudowy dla już istniejących zakładów. 

Tańszy prąd, mógłby doprowadzić do powstania zakładów produkcyjnych w oparciu o 

nową energię, a tym samym zatrudnienie w nowoczesnych branżach. 

Niestety na razie inwestorzy sceptycznie podchodzą do możliwości budowania 

wszelkiego rodzaju magazynów energii ze względu na niską rentowność tego typu 

projektów. 

Po trzecie możliwość lokalnego korzystania  z lokalnie wyprodukowanej, tańszej 

energii z OZE, uzupełnionych o moc z bloków gazowo-parowych i małych reaktorów 

atomowych mogłaby  

- odciążyć kosztowo samorządy i instytucje publiczne poprzez mniejsze rachunki za 

energię. 

A przypomnę, że samorządy tracą znaczne wpływy uzyskiwane dotąd z sektora 

węglowego. 

 

Dodatkowo pojawia się pytanie - Wobec drastycznie rosnących cen energii - jak 

promować inwestycje energetyczne w OZE ?  Na setkach, niebawem tysiącach 

hektarów powstają farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Czy w umyśle zwykłego zjadacza 

chleba nie pojawia się konkluzja, że cały proces transformacji jest zupełnie 

nieopłacalny - „skoro płacę za energię znacznie więcej.” Dodatkowo wspomniane 

instalacje w okresie funkcjonowania bezpośrednio nie generują miejsc pracy, a tym 

samym wpływów z podatku dochodowego. Te instalacje dopiero stwarzają podwaliny 

pod ewentualne inwestycje.  

Zatem, czy tylko wpływy do budżetów gminnych z podatku od nieruchomości i czyste 

powietrze wystarczą aby mieszkańcy nie zniechęcili się do transformacji regionu? Do 

Wielkopolskiej Doliny Energii, która nie powinna być tylko ideą, ale kojarzyć się z 

realnymi korzyściami dla tych, którzy chcieliby tutaj mieszkać i nie myśleć o emigracji 

do powiatu poznańskiego, wrocławskiego czy Berlina.  

 



 

Prawdziwym sprawdzianem dla możliwości regionu względem przeprowadza dużych 

projektów będzie realizacja połączenia kolejowego Turek- Konin przy wsparciu z 

rządowego programu Kolej+. Jeśli z końcem lutego projekt zyska aprobatę 

Ministerstwa Infrastruktury i PKP to ta kilkuset milionowa inwestycja będzie 

największym realizowanym w regionie projektem. Czy nas stać? - Powiem inaczej -  

Nie stać nas na to aby ta #KolejnaTurek nie powstała. W innym przypadku cała 

transformacja i możliwość przeprowadzenia w regionie projektów z rozmachem to 

jedynie mity.  

 

 

 


