
                    STOWARZYSZENIE WSPÓLNA TRZEBINIA 

                   ul. Rynek 18, 32-540 Trzebinia, tel. 784-088-932 

                   adres do korespondencji: ul. Sadowa 7, 32-540 Trzebinia 

                           e-mail: stowarzyszenie@wspolnatrzebinia.pl    |   Internet: www.wspolnatrzebinia.pl 

 

Trzebinia, dn. 17.08.2014 r. 

 

Pan Konrad Antoni Tajduś 

Prezes Zarządu 

ORLEN Eko sp. z o.o. 

ul. Chemików 7 

09-411 Płock 

fax 24 367 75 48 

e-mail: orlen_eko@orlen.pl 

 

Dotyczy: informacja o spotkaniu w Trzebini nt. planowanej inwestycji wytwórni gazu syntezowego 

 

Panie Prezesie, w imieniu swoim, jak i Mieszkańców Trzebini, dziękuję za przysłaną odpowiedź  

i wyjaśnienie ws. planowanej inwestycji – budowy wytwórni gazu syntezowego w naszym mieście  

i powiecie. Pana odpowiedź została w całości odczytana przybyłym na spotkanie Mieszkańcom Trzebini w dn. 

12 sierpnia br. Pismo zostało również opublikowane na stronie internetowej (www.wspolnatrzebinia.pl). 

Podczas spotkania z Mieszkańcami padło wiele pytań. Mieszkańcy nie kryli zaskoczenia i oburzenia na 

działania samorządu lokalnego, który ukrywał przed nimi planowaną inwestycję. Dopiero z lokalnej prasy 

dowiedzieliśmy się, że Spółka, której Pan jest Prezesem, planuje tak duże przedsięwzięcie na terenie powiatu 

chrzanowskiego. Zebrani zastanawiali się także nad środowiskowymi uwarunkowaniami tej decyzji, czy 

rzeczywiście nie niesie ona za sobą szkodliwego wpływu na ludzi i środowisko. Takie obawy i nastrój 

niepewności zdominowały spotkanie, podczas którego można było usłyszeć głosy oburzenia i dezaprobaty na 

budowę spalarni odpadów w naszym rejonie bez powiadamiania wcześniej Mieszkańców. 

Wiele pytań dalej nie ma swojej odpowiedzi, dlatego - ze względu na zainteresowanie Mieszkańców – 

proponujemy kolejne spotkanie z przedstawicielami Spółki, jak i władzami lokalnymi. Chcielibyśmy spotkać się 

z Państwem, aby uzyskać prezentację planowanej inwestycji, mieć możliwość zadawania pytań oraz otrzymania 

merytorycznych i fachowych odpowiedzi od samego inwestora. Mamy nadzieję, że możemy mieć pewność na 

konstruktywny dialog z Państwa strony. 

Proponujemy spotkanie w Trzebini we wrześniu br., gdy będzie już po sezonie urlopowym. Nasza 

propozycja terminu to: 11 września br. (tj. czwartek), godz. 17:30 lub 15 września br. (tj. poniedziałek), 

godz. 17:30. Aby usprawnić i przyspieszyć korespondencję, powyższe zawiadomienie przesyłam drogą mailową 

i również proszę o odpowiedź na adres mailowy Stowarzyszenia (stowarzyszenie@wspolnatrzebinia.pl). 

    
Do wiadomości: 

1. K. Zdziarski, Prezes Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, sekretariat@rafineria-trzebinia.pl 

2. Urząd Miasta w Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, urzad@um.trzebinia.pl; gospodarka.komunalna@um.trzebinia.pl 

3. Urząd Miasta w Chrzanowie, sekretariat@chrzanow.pl 

4. Urząd Miasta w Libiążu, urzad@libiaz.pl 

5. Urząd Miasta w Alwerni urzad@alwernia.pl 

6. Urząd Gminy Babice, poczta@babice.pl 

7. Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, gazeta@przelom.pl 

8. Stowarzyszenie Zielona Trzebinia, kontakt@zielona-trzebinia.org 

9. Stowarzyszenie Eko-Lu w Chrzanowie, ekolu@gazeta.pl 
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