
                                                  

  

PROTEST W SPRAWIE KONGRESU CZYSTEGO POWIETRZA 

 

Szanowni Państwo, 

 

W dniach 17 – 18 lutego 2022 roku w Warszawie odbędzie się V Kongres Czystego 

Powietrza. Organizatorami Kongresu są: Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Zarząd 

województwa mazowieckiego i Mazowiecka Agencja Energetyczna. 

 

Cech Zdunów Polskich wraz z innymi organizacjami brał udział w konsultacjach 

społecznych, które odbywały się w zeszłym roku w sprawie uchwały antysmogowej. Również 

aktywnie uczestniczyliśmy w pracach nad nowelizacją mazowieckiej uchwały antysmogowej. 

W styczniu tego roku CZP zgłosiło swój udział w Kongresie Czystego Powietrza. 

Zwróciliśmy się z zapytaniem o ofertę uczestnictwa w Kongresie i otrzymaliśmy taką ofertę 

mailem w kilku wariantach. Wybraliśmy jeden z proponowanych wariantów uczestnictwa w 

Kongresie potwierdzając chęć udziału Cechu mailowo. Niestety po 2 dniach, po interwencji 

pracownika Urzędu Marszałkowskiego TOR wycofał swoją ofertę uniemożliwiając tym 

samym udział Cechu w Kongresie w jakiejkolwiek formie, nawet odpłatnie.   

 

Niniejszym protestujemy przeciwko pozbawieniu nas możliwości udziału w Kongresie. 

 

Naszym zdaniem takie postępowanie organizatorów znacznie ogranicza radnym i innym 

osobom biorącym udział w kongresie możliwość rzeczywistej oceny sytuacji i faktów w 

szczególności dotyczących biopaliwa jakim jest biomasa drzewna. Zarówno w zakresie stanu 

powietrza, rozwiązań technicznych, aktualnych badań jak i w zakresie postępów prac nad 

uchwałą antysmogową. Radni podczas Kongresu zostaną osaczeni i przytłoczeni narracją 

organizatorów, dopuszczonych do udziału prelegentów i sponsorów. A wszystko to za 

publiczne pieniądze. Taka sytuacja jest w naszej ocenie niedopuszczalna. Uważamy, że radni 

powinni znać prawdę o biomasie drzewnej i nowoczesnych urządzeniach na biomasę 

drzewną.  

 

W imieniu obecnych użytkowników, w imieniu przyszłych inwestorów, Warszawiaków, 

mieszkańców Mazowsza, mieszkańców innych miast i innych województw, mieszkańców 

całej Polski, w imieniu przyszłych pokoleń wnosimy o odstąpienie od pomysłów 

jakiegokolwiek ograniczania biomasy i przedstawiania nieprawdziwych danych. My Polacy, 

nasze dzieci, wnuki i prawnuki mają prawo obecnie i w przyszłości do korzystania z tego 

dobra natury jakim jest polskie drewno – odnawialne żródło energii o najkrótszym śladzie 

węglowym i jako jedyne OZE z własnym magazynem energii. 

 

 

 

Z poważaniem 

Krzysztof Motel  
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