
 

 

PETYCJA 
 

O INTERWENCJĘ W SPRAWIE BUDOWY 
POTĘśNEJ  LINII WYSOKIEGO NAPI ĘCIA 
NA OSIEDLACH MIESZKANIOWYCH W 
KAMIONKACH, DASZEWICACH, BORÓWCU 
I SKRZYNKACH. 
 
DO: 
 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 
LECH KACZYŃSKI 
 
Pałac Prezydencki 
ul. Krakowskie Przedmieście 48/50, 00-071 
Warszawa 
listy@prezydent.pl 
 

 
 

SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE, 
 
 
JuŜ od półtora roku w Kamionkach, a znacznie dłuŜej w sąsiednich podpoznańskich miejscowościach: Daszewicach, Borówcu i 
Skrzynkach, mieszkańcy  protestują przeciw budowie w pobliŜu ich domów wielkiej, ponad 70-metrowej, linii elektroenergetycznej 
2x400 kV + 2x220 kV. Linia, poza wielkością,  wyróŜnia się  kolorem (biało-czerwone pasy), błyskającymi o zmroku czerwonymi 
światłami i hałasem słyszanym w odległości  500 m od linii.  
Wg róŜnych propozycji inwestora linia ta ma stanąć, albo w odległości 30, 50, 100 lub 200 m od domów, albo ma otoczyć domy z 3 
stron.  Propozycje składane przez inwestora mają na celu tylko skłócenie ludzi i osłabienie protestu. 
Mieszkańcy od kilkunastu miesięcy przeŜywają olbrzymi stres związany z opublikowaniem, po największych w historii badaniach 
epidemiologicznych, raportu (Raport Drapera) stwierdzającego związek między zamieszkiwaniem dzieci w promieniu do  600 m od 
takich linii a wzrostem zachorowań tych dzieci na białaczkę. 
Dodatkowo cały czas podczas rozmów szantaŜowani są groźbą powrotu na pierwotną wersję trasy. Podczas reportaŜu telewizyjnego 
jedna z mieszkanek mówiła o groźbach wyrzucenia z pracy. 
Rolnicy, którzy wypowiedzieli umowy uŜyczenia gruntów, bo zostali wprowadzeni w błąd, dostali pisma, w których straszono ich 
wielkimi odszkodowaniami za straty poniesione przez inwestora. 
 W trakcie protestu mieszkańcy wysłali tysiące skarg i wniosków, odbyli wiele zebrań mieszkańców z lokalnymi władzami, znaleźli 
uchybienia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, wykryli przestępstwo (sfałszowanie  
tekstu Uchwały Rady Miejskiej). W sprawie tej inwestycji  interweniowali posłowie, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw 
Dziecka. 
Mieszkańcom pomagali dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. 
Zapadły wyroki sądowe uchylające plan zagospodarowania przestrzennego i pozwolenie na budowę. 
Mimo to, inwestor aby zdąŜyć przed decydującym wyrokiem, pod osłoną uzbrojonych ludzi, pracując dzień i w nocy, postawił słupy. 
W związku z powyŜszym zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o interwencję, która spowoduje, Ŝe: 
1. Zlikwidowane zostanie zagroŜenie Ŝycia małych dzieci i osób chorujących na szpik kostny, białaczkę i podobne choroby.  
2. Inwestycja ta będzie przeprowadzona  zgodnie z Ŝyczeniami  mieszkańców.  
3. Inwestycja ta nie zrujnuje majątku mieszkańców, wypracowanego przez całe ich Ŝycie.  
4. Inwestycja ta nie zniszczy pięknego środowiska (zaprojektowana jest w obszarze chronionego krajobrazu).  
5. Inwestycja ta przestanie być przeprowadzana na siłę.  
6. Utrzymana zostanie szansa na prawdziwą samorządność mieszkańców w tym rejonie. 
7. Nie będzie występować zagroŜenie przewrócenia słupów na pobliskie domy.  
8. Ludzie w Kamionkach, Borówcu, Daszewicach i Skrzynkach uwierzą, Ŝe prawo i sprawiedliwość w Polsce, to nie są tylko slogany 
wyborcze. 
   
Krzysztof Kukliński, Kamionki, Szafirowa 109 
redaktor serwisu internetowego „URATUJMY DZIECI” 
www.kamionki.snap.pl 
 
Podpisy protestujących mieszkańców, Ludzi Dobrej Woli i moich przyjaciół z całego swiata,  popierających petycję, wysyłane będą na 
konto poczty elektronicznej listy@prezydent.pl w osobnych e-mailach 
 
Kamionki, 24 września 2006 r. 
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Twoje nazwisko będzie później widoczne na liście podpisów pod petycją znajdującej się na stronie kamionki.snap.pl  

 

mailto:listy@prezydent.pl, krzysztofkuklinski@yahoo.com
mailto:listy@prezydent.pl
mailto:krzysztofkuklinski@yahoo.com
http://www.kamionki.snap.pl

