Notka prasowa ze spotkania z Ministrem Piotrem Naimskim oraz demonstracji z dnia 26.04.2016r.:
Szanowni Państwo,
W imieniu członków Stowarzyszenia Mazury na Mazowszu jak i mieszkańców Gmin Wiskitki,
Mszczonów, Pniewy oraz miasta Żyrardów przekazujemy informację, iż w dniu 26.04.2016r. w
godzinach 10:00-13:00 odbyła się DEMONSTRACJA na Placu Trzech Krzyży 3/5 przed budynkiem
Ministerstwa Energii. Zgromadzenie miało charakter pokojowy a kulminacyjnym jego punktem było
przeszło godzinne spotkanie z ministrem Piotrem Naimskim.
Delegat stowarzyszenia Mazury na Mazowszu oraz władze Gmin przedstawili panu ministrowi
swoje racje oraz przekazali pismo w którym podnoszone są konkretne argumenty za tym, iż korytarz
dla linii 400 kv nie może być w ostatniej chwili zmieniany, a jeśli tak będzie to nastąpi to z
naruszeniem obowiązującego prawa. Przypomnieli fakt, iż to prawdopodobnie prywatne lobby
właścicieli ziemskich, którzy zakupili bezużyteczną ziemię przeznaczoną pod linię wysokiego napięcia
po bardzo niskich cenach przyczyniło się w 2015r. do przystąpienia do zmiany planu
zagospodarowania woj. mazowieckiego, kiedy to ten sam sejmik wojewódzki zatwierdził go po wielu
latach procedowania w 2014r.
Należy tu wspomnieć, że jeśli zostałby zmieniony obowiązujący korytarz dla linii 400 kv to
skorzysta na tym najbardziej pewna grupa biznesmenów, która kiedyś kupiła ziemię po bardzo niskich
cenach, a teraz ta sama ziemia będzie dużo atrakcyjniejsza i co najważniejsze dużo droższa.
Delegaci wspomnieli ,że nie może być tak, iż to lokalna społeczność wyznacza korytarz dla
przedsięwzięcia ponadregionalnego, które ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Warszawie na
grupie roboczej, którą zaproponowało i utworzyło PSE, aby pokazać, iż są prowadzone konsultacje
społeczne. W skład grupy roboczej wchodzą m. in: nauczyciele, lekarze, piekarze, fryzjerzy czy
sadownicy i to oni wyznaczają kryteria wg. których Inwestor czyli PSE oraz wykonawca czyli ZUE
miałby budować linię której wartość budowy liczy się w setkach milionów złotych wydatkowanych z
budżetu Państwa.
Delegaci na spotkaniu przypomnieli w rozmowie z ministrem, że ekspertyza oraz projekt dla
tej linii został opracowany przez firmę Energoprojekt i zatwierdzony przez lokalne Gminy, które
wpisały korytarz dla tej inwestycji w swoje miejscowe plany zagospodarowania. Dodać należy, że na
przygotowanie projektu zostały wydatkowane z budżetu Państwa niemałe pieniądze. Z informacji
jakie posiadamy sprawą zainteresowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne, które chce przyjrzeć się
bliżej próbie nieuzasadnionego przesunięcia linii 400 kv poza korytarz, który od lat został
zarezerwowany dla tego celu i już kosztował podatników niemało pieniędzy. W tej sprawie zostały
przeprowadzone pierwsze przesłuchania i planowane są kolejne.
Minister Piotr Naimski w podsumowaniu spotkania nie ukrywał, iż decyzja jest dla niego
bardzo trudna i poświęca dużo czasu, aby została zrealizowana z poszanowaniem prawa i była
przeprowadzona przez nasze województwo w sposób optymalny.
Trwająca przed budynkiem ministerstwa demonstracja była wyrazem BEZWZGLĘDNEGO
SPRZECIWU mieszkańców wobec wyznaczaniu trasy pod budowę linii wysokiego napięcia 400 KV
relacji Kozienice-Ołtarzew przez Wiskitki, Żyrardów, Mszczonów, Grzegorzewice, Lasek, Pniewy.
Proponowana trasa przez te miejscowości została nazwana alternatywą społeczną A2-DK50 i
„podrzucona” w ostatniej chwili nie mając nic wspólnego z akceptacją społeczną , a wręcz odwrotnie
jest perfidną manipulacją przeciwko społeczeństwu ,a co najważniejsze budzi brak zaufania
społeczeństwa wobec Państwa ,które to już wcześniej zapisało ową trasę w wojewódzkim planie
zagospodarowania.

Łączymy pozdrowienia / mieszkańcy miejscowości:

Grzegorzewice, Lasek, Petrykozy, Tłum, Dwórzno,
Kamionka, Kaczków, Kuranów, Ciemno Gnojna,
Wiskitki, Pniewy, Mszczonów oraz miasta Żyrardów.

