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Jak zwykle - mówi Miro-
sław Sikorski, jeden
z działaczy Ekoparku i ze
spokojem przyjmuje naz-

wanie grupy osób walczących
z Eko Doliną “ekoterrorystami”.

- Po pierwsze walczymy
o ochronę środowiska, po dru-
gie o zdrowie i życie mieszkań-
ców - mówi.

Był jedną z kilkudziesięciu
osób, które we wtorkowy wie-
czór pojawiły się w hotelu
Faltom, by rozmawiać o sprawie
Eko Doliny. Głównym punktem
wieczoru była projekcja filmu
przedstawiającego sytuację
z perspektywy mieszkańców.

- Moje dzieci wnocy mają po-
tężny kaszel - wypowiadała się
w filmie mieszkanka Rumi. -
Mąż pracuje w służbie zdrowia,
więc wiemy, że chodzi o trujące
gazy - mówiła.

Z Gdyni, Rumi i Łężyc -
mieszkańcy tych miejscowości
zostali zaproszeni na to spotka-
nie. Organizatorzy liczyli też
na obecność samorządowców,
ale nie wszyscy, z którymi spo-
dziewali się rozmawiać, dotarli
na miejsce.

- Temat jest niewygodny,
więc władze bojkotują t0 spot-
kanie - uważa Sikorski.

Nieobecność kilku wójtów,
burmistrzów i prezydentow
trójmiejskich miast oraz mar-
szałka województwa pomor-
skiego nie uszła uwadze zebra-
nych. Na stole dla gości stanęły
drewniane kołki z przypiętymi
kartkami z nazwiskami nieo-
becnych.

W hotelu pojawił się za to
m.in. poseł Zbigniew Kozak,
kilku radnych miejskich
z Gdyni oraz Hubert Toma,
przewodniczący Rady Gminy
Wejherowo. Sprawdzenie uwag
mieszkańców zadeklarował
przedstawiciel Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska.

Tymczasem kilka godzin
przed tym spotkaniem Eko Do-

lina zorganizowała w Gdańsku
konferencję prasową, na której
określiła działania grupy prze-
ciwników zakładu jako
“ekoterroryzm”.

- Nie nazwałabym Stowarzy-
szenia Ekopark ekologicznym.
W sprawie Eko Doliny nigdy nie
było żadnych protestów innych
środowisk - przekonywała Iza-
bela Wołosiak, wiceprezes

spółki.
Firma zapewnia, że Eko Do-

lina jest przedsiębiorstwem ści-
śle przestrzegającym norm eu-
ropejskich, w którym stoso-
wane są najnowsze
technologie.

Zdaniem reprezentantów
spółki powodem protestów jest
nie troska o ekologię, ale chęć
zysku, a organizują je ludzie,
którzy wcześniej kupili za bez-

cen ziemię położoną przy Eko
Dolinie. Zdaniem firmy, liczą
oni, że jeśli uda się doprowadzić
do zamknięcia wysypiska, za-
robią duże sumy na sprzedaży
tych terenów.

- To grupa ludzi, którzy wy-
myślili sobie taki sposób na ży-
cie - tłumaczyła Wołosiak.

Ale niespełna tydzień
wcześniej, na spotkaniu które

odbyło się w rumskiej SP 10
władze przyznały, że nie
wszystko wyglada tak, jak po-
winno.

- Potrzeba było aż 10 lat,
żeby EkoDolina w ogóle przy-
znała, że jest kłopot - dener-
wuje się pan Damian z Łężyc,
jeden z przeciwników funkcjo-
nowania zakładu. Dla niego
i innych osób jedyne rozwiąza-
nie to zamknięcie EkoDoliny.

- Ani to “eko”, bo to góra
śmieci, ani dolina, bo to wzgó-
rze - wtóruje mieszkańcom
Zbigniew Kozak, poseł, który
zajmuje się sprawami
EkoDoliny.

W czerwcu wspólnie
z mieszkańcami poseł mierzył
poziom siarkowodoru na tere-
nie Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego, w okolicy ul. Gór-
niczej w Rumi. - Normy były
przekroczone kilkudziesięcio-
krotnie - zwraca uwagę.

Poseł przyjechał też na spot-
kanie, które odbyło się
w Faltomie. Jego zdaniem wła-
dze uciekają od problemu, choć
na wcześniejszym spotkaniu
zebrani otrzymali konkretne
zapewnienia.

- Na początku listopada
mieszkańcom Włókienniczej
w Rumi i pobliskich ulic ma być
przedstawiony harmonogram
działań, jakie podejmie
EkoDolina, żeby wyeliminować
problem nieprzyjemnego za-
pachu - taką obietnicę złożyła
Elżbieta Rogala-Kończak, bur-
mistrz tego miasta.
współpraca Jacek Wierciński,
Joanna Kielas

Ekoproblemmieszkańcówzdoliną

Tomasz Modzelewski

„Podjęcie odpowiednich kroków prawnych” zapowiedziała
Eko Dolina po tym, jak do urzędów w zeszłym tygodniu
został rozesłany e-mail w sprawie zakładu.
- Nie godzimy się na tego typu działania i nawoływanie
do przestępstwa przez członków Stowarzyszenia Ekopark -
napisała w oświadczeniu Izabela Wołosiak, wiceprezes
zarządu Eko Doliny.
Przypomnijmy, że do pomorskich urzędów została przesłana
wiadomość e-mail zapraszająca Al-Kaidę do “zrobienia
porządków z Eko Doliną”.
- Wskazuję miejsca ataku: Urząd Gminy Wejherowo... Urząd
Miejski w Gdyni, siedziba śmietniska, kompostownia, sor-
townia śmietnikowa - napisali autorzy, mieszkańcy Łężyc.
Dlaczego to zrobili? - Jeżeli wszelkie formy prawe zmierzają-
ce do zamknięcia tego zakładu nie zdają egzaminu, nic inne-
go nam nie pozostaje - tłumaczy Mirosław Sikorski, autor
odpowiedzi popierającej “atak na Ekodolinę”.
- W jeden z ostatnich weekendów, podczas bezwietrznej
pogody i upału tutaj nie dało się wytrzymać, tak silny był
fetor. W tej okolicy naprawdę nie da się żyć, a wszelkie urzę-
dy nas ignorują. Proszę mi wierzyć, gdybym nie miał rodzi-
ny, sam wysadziłbym ten zakład w powietrze - dodaje
mieszkaniec.
Na reakcję Eko Doliny nie trzeba było czekać długo.
- Podejmiemy odpowiednie kroki prawne wobec publicznego
użycia gróźb karalnych oraz nawoływania do przestępstwa
przez członków Stowarzyszenia Ekopark - zapowiedziala Iza-
bela Wołosiak.
Wiceprezes zarządu Eko Doliny stwierdziła - na wtorkowej
konferencji prasowej - że jeszcze we wrześniu zostanie zgło-
szona do prokuratury sprawa gróźb dotyczących podkłada-
nia bomb, do jakich ucieka się jeden z członków stowarzy-
szenia.
W odpowiedzi Stowarzyszenie Ekopark wydało przedwczoraj
oświadczenie, w którym stwierdziło, że “nie ponosi odpo-
wiedzialności za prywatną korespondencję swoich członków
lub mieszkańców”, którzy - dodaje - widzą bezskuteczność
dotychczasowych działań.
- Nie popieramy kontrowersyjnych działań, ale możemy zro-
zumieć desperację i krzyk rozpaczy ludzi - mówi Jerzy
Smyczyński, szef Ekoparku. I nie ogranicza się do słów.
Stowarzyszenie odwołało się od decyzji marszałka woje-
wództwa pomorskiego i ministra środowiska w sprawie
wydania pozwolenia na budowę nowej kwatery na wysypi-
sku.
- Tzw. zintegrowane pozwolenie zostało wydane przez mar-
szałka, a potem zmienione przez ministra, ale to i tak jest
rażące zaniedbanie, bowiem pod nami znajdują się wykorzy-
stywane zbiorniki wodne - tłumaczy Smyczyński. - Naszym
zdaniem nowa kwatera jest źle zlokalizowana, a wręcz nie
ma prawa być w tym miejscu wybudowana. Miałem okazję
zobaczyć, jak jest budowana i uważam, że to kolejna osz-
czędnościowa budowa, na którą zresztą nie ma akceptacji
społecznej.

Prosili terrorystów o pomoc

W spotkaniu uczestniczyli tylko niektórzy samorządowcy.Pozostałych reprezentowały...drewniane kołki
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b Firma Eko Dolina zapewnia, że ściśle przestrzega norm europejskich. Grupa mieszkańców
odpowiada, że pięknie i ekologicznie w Łężycach to miało być, a jest inaczej

« - Ani to „eko”, bo to góra śmieci, ani to
dolina, bo to wzgórze - mówi poseł Zbig-
niew Kozak, który interesuje się sprawami
Eko Doliny. Dla grupy mieszkańców zam-
knięcie zakładu to jedyne możliwe rozwią-
zanie problemu »
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