Szanowny Panie Wójcie,

W nawiązaniu do pisma opublikowanego na stronie www.magnuszew.pl dziękujemy za zaproszenie
do udziału w spotkaniu z mieszkańcami Gminy i potwierdzamy gotowość do uczestniczenia w nim
przedstawicieli i ekspertów PSE. Liczymy, że nie dalej jak w poniedziałek skierujemy do Pana formalną
odpowiedź, dzięki czemu spotkanie z mieszkańcami będzie się mogło odbyć w dogodnym terminie.
Tym samym z niepokojem obserwujemy eskalację napięcia społecznego w Gminie Magnuszew w
związku z konieczną modernizacją linii. Pragniemy zwrócić uwagę, że zaproszenie ze strony organu
publicznego, jakim jest Urząd Gminy, do czynnego udziału w proteście przeciwko modernizacji linii nie
tylko nie sprzyja partnerskiemu dialogowi, ale też przyczynia się do wzmacniania w przestrzeni
publicznej przekonania o rzekomym zagrożeniu, jakie wiąże się z pracami modernizacyjnymi.
Zwracamy uwagę, że ze względu na operacyjne bezpieczeństwo Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego modernizacja linii, użytkowanej od niemal pół wieku, jest nieuchronna i
konieczna. Co do zasady modernizacja ta przebiegać będzie z wykorzystaniem istniejących już dziś
korytarzy.
Co szczególnie istotne, efektem tych prac będzie realna poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
Magnuszew. Zmiana statusu linii z jednotorowej na dwutorową charakteryzuje się mniejszym
oddziaływaniem, w żadnym razie nie oznacza budowy dodatkowych słupów a wymianę już
istniejących. Wpływ oddziaływania linii będzie dodatkowo zmniejszony poprzez podwyższenie
istniejących słupów i oddalenie przewodów od powierzchni ziemi. To z kolei pozwoli na zmniejszenie
o 10 metrów pasa technologicznego z 80 m do 70 m.
W związku z zaangażowaniem Gminy w organizację protestu, pragniemy zaapelować o powstrzymanie
się przedstawicieli władz samorządowych od powielania błędnych informacji nt. planowanej
modernizacji i nieutrwalanie w przestrzeni publicznej nieprawdziwych przekazów. Wierzymy, że Pana
osobisty autorytet, jakim cieszy się Pan wśród społeczności lokalnej, pomoże w opanowaniu emocji i
prowadzeniu rzeczowego, opartego o fakty dialogu.
Ponawiamy deklarację pełnej gotowości przedstawicieli PSE do spotkania z mieszkaniami Gminy
Magnuszew i odpowiedzi na pytania związane z modernizacją linii Kozienice–Miłosna."
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