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Zgonie z nowa propozycjq z kwietnia 2O22roku, nowe linie kolejowe iautostrada,
lqczqce Centralny Port Komunikacyjny, miatyby przebiega6 m.in. przez tereny wsi
Starowiskitki, Sokule, tubno, Tomaszew, Antoniew, Jesionka (gmina Wiskitki) oraz Mrozy i
Waleriany (gmina Puszcza Mariariska!.

OSwiadczamy, ie propozycja ta nie byfa konsultowana z mieszkaficami ijest nie do
zaakceptowania.

Gdyby byfa nadal rozwaiana, zwracamy siq o przeprowadzenie jawnych i

publicznych konsultacji spolecznych z mieszkaficami.



Propozycja nowego przebiegu przygotowywanych do budowy linii kolejowych oraz
Autostradowej Obwodnicy Warszawy zostata opublikowana w biuletynie wydawanym przez

Urzqd Miasta i Gminy Wiskitki z kwietnia 2022 roku - strona nr 7, dolna mapka (kopia w
zafqczniku). Ze wzglqdu na malq skalq mapki oraz nieoznaczenie nazw wszystkich
miejscowoScitrudny do ustalenia jest precyzyjny przebieg linii kolejowych i autostrady. Z
zamieszczonych informacji nie wynika ani kto jest autorem nowej propozycji budowy linii
kolejowych i autostrady o takim przebiegu, anijakie sa argumenty za nowym ich przebiegiem
(zwlaszcza,2e zwiqksza siq dfugo6i linii, co oznacza wy2sze koszty budowy i wywfaszczef ).

Dotychczasowe konsultacje dotyczyly jedynie pierwotnej propozycji Pefnomocnika Rzqdu ds.

CPK i nie obejmowafy wszystkich mieszkafic6w.

Na terenie wy2ej wymienionych miejscowoici znajdujq siq gospodarstwa rolne i

agroturystyczne, kt6re sq prowadzone od pokoleri. Budowa spowoduje ich podziat,zagrozi
dalszemu istnieniu i pozbawi ich wtaicicieli pracy. W ostatnich latach powstato r6wnie2 wiele
nowych inwestycji i pojawilo siq wielu nowych mieszkafic6w, budujqcych tu swoje nowe
domy. Nikt z nimi nie konsultowal ani nawet nie informowat o mo2liwoici budowy na tym
terenie nowych, strategicznych szlak6w komunikacyjnych.

Czq5i wymienionych miejscowoSci obejmuje Bolimowski Park Krajobrazowy oraz jego

otulinq. Park wymaga szczeg6lnej ochrony Srodowiskowej. Na jego obszarze 2yjq unikalne
gatunki fauny i flory, do ochrony kt6rych zobowiqzuje prawo Unii Europejskiej.

Bolimowski Park Krajobrazowy stanowi r6wnie2 naturalne zaplecze turystyczne
dw6ch wielkich aglomeracji: Warszawy itodzi. Turystyka na tym terenie daje ogromne
mo2liwo6ci rozwoju, powstania wielu inwestycjiturystycznych oraz nowych miejsc pracy dla
ludnoici. Budowa linii kolejowych i autostrady zniszczy 6rodowisko przyrodnicze, zamieniajqc
je w wqzef komunikacyjny i pozbawiajqc mieszkafc6w pracy w turystyce.

W zwiqzku z ogfoszonq w kwietniu 2022 roku propozycjq nowego przebiegu linii
kolejowych i autostrady wyra2amy zdecydowany sprzeciw i protest przeciwko tak
za projektowanej inwestycji.

Mieszkafi cy i inwestorzy
gmin Wiskitki oraz Puszcza Mariafiska
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Pla nowa n ia i Zalzad,zanta
Urzgdu Miasta i Gminy Wi,skitki

Jacek Walczak

0gromnym i niemilym zaskoczeniem dla

Gminy Wiskitki byta propozycja zmiany przebiegu

linii kolejowej zaproponowana Vzez wladze Gminy

Jaktor6w i zaopiniowana pozytywnie przez wladze

Gminy Mszczonow oraz Miasta Zyrardowa. Bez
jakichkolwiek konsultacji z Gminq Wiskitki zostal
wskazany przebieg linii kolejowej na terenie Gminy

Wiskitki. Sprawa spotkala siq z ogromnym oburze-

niem, nie tylko mieszkafc6w Gminy Wiskitki ale

rownie2 Jaktorowa, ktorzy nie wyobra2ajq sobie
przerzucania klopotliwej inwestycji do sqsiadow.

Przedstawiciele sp6lki CPK informowali, 2e

propozycjq Gminy Jaktor6w muszq wziq6 pod uwa-

gq, jednak ju2 na wstqpie zaznaczajq,2e wskazywa-

ny przebieg jest nieekonomiczny (trasa jest dwu-

krotnie dlu2sza) oraz rodzi dodatkowe problemy

techniczne i Srodowiskowe.

To pogwalcenie wszelkich, sqsiedz-
kich relacji. Projekt zostal przygo.

towany bez naszej wiedzy i'udzialu.
Za naszymi plecami. JeSli dzialania
gmin Jaktor6q Mszczon6w i,hyrar
dow bqdq szly w tym kierunku sta.
wiajq pod duiym znakiem,rzapytania
inne wsp6lne relacje. Takie podzialy
nie wr6iq nic dobrego. Oznaczajq, ie
nasi sqsiedzi pogodzili sig z budowq
CPK i chcq minimalizowac swoje stra-
ty kosztem innych. Swoje sily prze-

kierowujq jui nie na walke o zmianq
inwestycji CPK, ale
i.
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