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Dotyczy: b h i p u l d a informacjq k i e m w q do mieszkaficdw hdzi w m m c h paneli
dyskusyjnych organizowanych pnez iimq ,,bring More" bqdqcych c w i q projektu ITPOK,

W dniu 08 02 201 1r . o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 205 odbyi siq trzeci pawl
dyskusyjny z M u ,Czym jest ITPOK ?"
Pnedmiotem panelu misdy byC prezentacje przedstawiciela Centrum Zrbwnowa2onego
Rozwoju, ekspwtbw projektu, w osobach dr hab. Grzegona WielgoshWego i dr hab. J,
M h l y , oraz dyskusja na tematy mproponowane pnez moderatom, dotycqce lokalizacji
rusztowej spalami odpadbw na wydrqbnionej dzialce w pobliku ECIV.

Pnebieg spotkania, opisany w notatce, sporqdzonej przez o ~ t o r 6 wspotIda i
umieszczonej na stronie
h t t p : / l w . u m l . l o d z . ~ Z l m i m t o / ~ a h17953hk=20
os~
1 1-02jest w naszej ocenie
przykladettl konfabulacji ,mpneczania faktom i dkowicie odbiega od rzeczywistoki.
B&c uaestdciem wlw spotfsania na p w a c h stmny na podstawie art. 44 ust 1 ,,ustawy z
dnia 3 paidziernh 2008r o udostepnianiu informacji o bdowisku i jego ochronie, udziale
spoleczehstwa w ochronie Wowiska o m o ocenach oddzidywania na bdowisko" zgodnie
z pisman Wydziah Gospodarki Komunalnej UMZ sygn. GKom,KI.7025.8/25/11z dnia
01,02,201lr, w msce o przekwernie mi&com
naszego Miasta prawdziwych
i n f o m j i wnosimy 0:
1. =any
istniejqcej notatki poumieszczenie trehci zgodnej z faktycmym
ptzebiegim spotkmia
2. Wyciqgniqcia konsekwencji w stosunku do osbb odpowiedzialnych zct spoqdzenie

not~tki..
3. P r z d i m w m i a d z i a firmy ,,bring More" pod wzglqdem ich celowoki ze
szczeg6lnym uwzgl-eniem
U a 6 . skimwanych na edukacjq dzieci ze szkd
podstawowych i skutecznoSci po-a
o pmelach dyskusyjnych mieszkafic6w
todzi ( Pierwsze 2 panele odbywaly siq w mdej Sali UM kiodzi i by@ na niej wolne
miejsca).

Sugerujemy u m i d e not& o nastpujqcej W:
,,W dniu 08 02 2011r . o g& 17 w Szkole Podstawowej nr 205, przy d.D$bx6wki 1 odbyl
sie trzeci panel dyskusyjny z cyklu ,,Czym jest ITPOK ?"

Plan panelu przewidywal prezentacje przedstawiciela Centrum Zrownowazonego Rozwo-ju,
ambasadora projektu prof. dr hab. Grzegorza Wielgosinskiego i prof. dr hab. J. Mikuly, oraz
dyskusjq na tematy zaproponowane przez moderators, dotyczqce lokalizacji rusztowej
spalarni odpadow na wyodrqbnionej dzialce w poblizu ECIV.
Na spotkaniu obecni byli: przedstawiciele rady osiedla Widzew i spoldzielni mieszkaniowej
(zaproszeni w ramach akcji reklamowej do zwiedzania spalarni zlokalizowanej w Wiedniu),
przedstawiciel UM Lodzi, mieszkaricy osiedli Widzew i Olechow w liczbie ok. 200 osob.
Zgodnie z planein Par, Zbigniew Tynenski - krajowcgo eksperta ds. regionalnych strategii
innowacji przedstawil prezentacjq pod tytulem ,,Analiza spoleczna skutkow budowy ITPOK"
przygotowanq przez Centrum Zrownowazonego Rozwoju.
Z prezentacji wynikalo, ze:
lokalizacja spalarni na wydzielonej z terenu ECIV dzialce jest niezgodna z
dokumentami planistycznymi, a decyzje podjqte w tym wzglqdzie sq obarczone
wadami prawnyrni,
efektem ubocznym hnkcjonowania spalarni rusztowej jest duia iloSC odpadow stalych
(zuzle, popioly ) i emisja zanieczyszczen do powi etrza w skali znacznie wiqkszej ni z
generujq to instalacje porownywalnej mocy przerobowej wykorzystujqce inne
technologie,
rusztowa spalarnia, ktora ma zostaC zbudowana jako realizacja pro-jektu JTPOK ma
kosztowaC 880 inln PLN a oferta budowy instalacji porownywalnej co do wydajnoSci
pracujqcej w technologii plazmowej zamyka siq w koszcie 475 mln LPN.
W podsumowaniu prezentacji sformulowane zostaly wnioski:
Nalezy przeprowadziC zgodnq z prawem procedure wyboru lokalizacji.
Nalezy przeprowadziC zgodnq z prawem procedure wyboru najlepszej dostqpnej
technologii dostosowanej do konkretnych potrzeb.
Naleiy poddaC konsultacji spolecznej i eksperckiej koszty i korzySci spoleczne.
Srodowiskowe i ekonomiczne wynikajqce ze Studium WykonalnoSci dla ITPOK.
Wybor lokalizacji i technologii powinien uzyskaC akceptacjq spolecznq.
W przypadku wystqpienia konfliktu spolecznego rozstrzygniecie powinno mieC formq
referendum.

Po przedstawieniu prezentacji dr hab. J. Mikula - wystqpujqcy jako niezalezny ekspert, a
zachowjacy siq jak lobbysta w sposob okreSlony gloSno jako charnski przez obecnych na
spotkaniu, ,,skrytykowaln technologiq plazmowq finny SOLENA, oferenta instalacji
plazmowej dla miasta Lodzi (oferta zlozona w 2007r i dotychczas nie rozpatrzona), nie
odnoszqc sie merytorycznie do inforrnacji zawartej w prezentacji Centrum zaczerpniqtej z
opracowania ,,Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadow komunalnych (autorem
ktorego jest prof. dr hab. ini. Jerzy W. Jasinski doradca Glownego Inspektora Ochrony
srodowiska. Przewodniczqcy Krajowej komisji ds. Ocen Oddzialywania na Srodowisko,
czlonek Panstwowej Rady Ochrony srodowiska) o istniejqcych instalacjach plazmowych na
Swiecie.
W dalszej czqici swego wystqpienia dr hab. J. Mikula, poslugujqcy siq w sposob
nieuprawniony t julem profesora (jest profesorem uczelni, nie posiada tytulu nadawanego
przez Prezydenta RP) staral siq przekonaC zebranych. w oparciu o cytaty z ,,ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu infonnacji o Srodowisku i jego ochronie. udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko" iz
pols inni siq zgodziC obecnie na lokalizacjq ITPOK, poniewaz pozniej bqdq mogli skutecznie
n: razic swoj sprzeciw na etapie uzgadniania pro-jektu technicznego lub na etapie jego
realizacji (?). Ten argument. podobnie jak inne np. mowiqce o tym. ze instalacje oczyszczania

spalin przewidziane w projekcie ITPOK sq nieporownywalnie lepsze od tych funkc-ionu-iqcych
w istniejqcych elektrocieplowniach (?!) spowodowaly spontaniczny: gloSny sprzeciw
ogromnej wiqkszoSci zgroinadzonych mieszkancow Widzewa i Olechowa, poparty przez
niektorych przedsta~vicielirady osiedla, przykladem jest radny Piotr Malolepszy. Zebrani
sfoimulowali, przy-iqty przez aklamacjq wniosek - haslo ,,Nie chcemy spalarni odpadow na
Widzewie". Wobec oczywistej porazki dr hab. J. Mikula opuScil zebranie.
Na dalsze pytania mieszkancow dotyczqce stopnia zaawansowania realizacji projektu ITPOK
odpowiadal przedstawiciel UMLodzi i drugi lobbysta dr hab. inz G Wielgosinski (podobilie
jak J Mikula poslugujqcy siq w sposob nieuprawniony tytulem profesora). Jedno z pytan.
zadane przez przedstawiciela stowarzyszenia Centrum Zrownowazonego Rozwoju dotyczylo
skutecznego powiadomienia mieszkancow Lodzi o organizowanym spotkaniu, majqcym
charakter konsultacji spolecznych. Przedstawiciel stowarzyszenia zapytal zgroinadzonych ilu
z nich zostalo powiadomionych poprzez umieszczenie ogloszenia na tablicach ogloszen w
klatkach schodowych? Odpowiedzialo. poprzez podniesienie rqki ok. 90% obecnych na sali.
W tym momencie przedstawiciel Centrum powiadomil zebranych o tym, ze ,,te ogloszeilia nie
zostaly rozmieszczone przez przedstawicieli UMLodzi, organizatorow tego spotkania,
przedstawicieli spoldzielni mieszkaniowych czy rady osiedla tylko przez aktywistow Centrurn
Zrownowazonego Rozwo-iu". Zebrani na Sali zareagowali na tq infonnac5q gloSnymi
brawami. Nastqpnie przedstawiciel Centrum Zrownowazonego Rozwoju zadal pytanie
przedstawicielowi UMLodzi i organizatora spotkania dotyczqce sposobu skutecznego
powiadamiania mieszkancow. Przedstawiciel firmy ,,bring More" - organizatora zebrania
odczytal z kartki. ze zostalo zamowione ogloszenie w Ekspressie Ilustrowanyrn i rozwieszone
3 50 plakatow w szkolach podstawowycl-I. Takie oiwiadczenie organizatora spotkania
wywolalo gloiny S~niechzgromadzonych na sali i okrzyki ,,Dzieci majq dyskutowad o
spalan~i"... Kpiny".
Po ustaniu Smiechow i ironii pod adresem organizator6w spontailiczilie zdecydowano
zbieraniu podpisow pod protestem niajqcym na celu uniemozliwienie realizacji pro-jektu
ITPOK w przewidywanej lokalizacji.
W czasie spotkania pod adresem przedstawiciela IJMLodzi padly pytania. ila kt6re nie
udzielil on odpowiedzi.
Pytano miqdzy innymi to;
Kto, dlaczego i w jaki sposob zdecydowal bez wiedzy mieszkancow o lokalizacji
spalarnia na Widzewie?
Po co sq (byly) te spotkania, o ktorych nikt nie widzial. i ile .,ta kampania klamstwa"
kosztuje?
Dlaczego i jaki urzqdilik to spowodowal, ze miasto wydzierzawilo dzialkq.
wyodrqbnionq z terenu ECIV dla spalarni przed opracowaniem studium wykonalnosci
i konsultacjami spolecznymi?
1Va spotkaniu byla obecna malo aktywna grupa zwolennikow spalarni, ktorzy brali udzial w
wycieczce do Wiednia, wybrani, jak okreilali to mieszkancy glosarni aktywistow partyjnych
dzialajacych w roznych gremiach (komitetach. koinisjach itp.)
Grupa ta poprzez wycieczkq i stosownq argumentacjq zostala przekonana do lokalizacji
spalami na Widzewie bowiem w centrum Wiednia i na granicy miasta takie spalarnie
funkcjonujq.
W trosce o prawdziwoid infonnacji naleiy tutaj wyjasnic, ze spalarnia rusztowa w centrum
Wiednia zostala wybudowana w 1971 roku i byla wielokrotnie modernizowana z uwagi na
niespelnianie standardow Srodowiskowych w latach pozniejszych. Natomiast spalanlia
nowsza zostala zbudowana na poczqtku XXI w, nie iest spalamia rusztowq, ale fluidalnq
(technologia Lurgi-Lentjes, kociol Rovilec). o znacznje lepszej efektywnosci ekonomicznej i
Srodowiskowej od spalarni rusztowej.

Z pobieznego kontaktu z grupq ,,wiedenczykow" wynika, ze infonnacji tych albo nie
otrzyrnali. albo je zlekcewaiyli. albo nie sq in1 one potrzebne.
Zgromadzeni na sali domagali siq podpisania wspolnego protokolu z zebrania, w ktoqm mial
by6 zapis o braku zgody mieszkancow na lokalizacjq spalarni odpadow na Widzewie, na co
przedstawiciel UMLodzi nie zareagowal.
Wobec takiej postawy przedstawiciela UMtodzi i organizatorow zebrania mieszkancy
Widzewa i Olechowa
opuicili sale. uwazajqc spotkanie za zakonczone wspolnym
sprzeciwem wobec planu budowy spalarni na Widzewie.

Po zakonczeniu spotkania z mieszkancami dla pozostalych na sali ,.wiedenczykow"
prezentacjq przedstawil ambasador projektu dr hab. G. Wielgosinski.
W naszej ocenie taki opis jest zgodny z faktycmym przebiegiem spotkania konczqcego
kampanie reklamowo - promocyjnq.

