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Prezydent Miasta Łodzi
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Przeczytałem rozmowę z Panią, opubIikowaną na tamach dfisiejszej Gazety Wyborczej (6 |ipca 2012)'
Pani wypowiedzi narusfają moje dobra osobiste' Wzywam zatem Panią do opub|lkowania -

w terminie do poniedziałku, 9 |ipca br. - sprostowania oraz zamieszcfenia przeprosin na tych samych
łamach. W przypadku niefreal izowania mojego żądania skieruję sprawę przeciwko Pani jako

Prezydentowi Miasta na drotę postępowania sądoweto.

A teraz kiIka pytań i Wyjaśnjeń|

stwierdza Pani, że wszystko, co napisa|eń w Iistach do Radnych jest nieprawdą. Zapytam fatem:

. cfy nieprawdą jest to' że konsekwentnie Wprowadzała Pani W b|ąd panją poseł Zdzisławę Janowską
twierdząc, że specjaIna strefa sztuki nie uIegła powiększeniU?

- czy nieprawdq jest, ż€ w specjalnej stref]e sftuki doprojektowano dwi€ kondy8nacje podziemne

oraz powiększono powierzchnię W częścj nadziemnej, dodając łącznie ok. 20 tYs. metróW
kwadratowych?

. cfy nieprawdą jest, że powiększenie specjaInej strefy sztuki naruszylo specyfikację |stotnYch
Warunków zamówienia i nastąpiło W okresie od IuteBo do maja 2010 roku, gdy funkcję Prefydenta
Miasta pełnjł Tomasz sadzyński?

. cfy nieprawdą jest, że RegionaIna |zba obrachunkowa stwierdziła niez8odne z prawem z|ecenie prac
projektowych SSS?

'czy nieprawdq jest, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta Łodzi potwierdziła te nadużycia?

. czy niepraWdą jest, że Miasto Łódź 5traciło 190 mIn złotych przYrzeczonych przez Ministra Ku|tury
i Dziedfictwa Narodowego d|a specjaInej strefy sztuki f puIi środkóW unijnych w je8o dyspozycjj?

.czy nieprawdą jest, że osobą prowadzącą projekt specja|nej strery sftuki f ramienia Prezydenta
Mjasta Łodzi i Marszałka Województwa by| ich petnomocnik Andrzej WaIczak?

. czy nieprawdą jest, źe okreś|at5ię on jako 8lówny decydent w projekcie?

. czY nieprawdą jest, że specjaInie dIa nie8o powolano 3.o5oboWY zespół, który Wygenerował 48o tys'
fłotych kosztóW?



. czy nieprawdą jest' że przewodniczący tego zespołu z|ecił powiększenie projektu specja]nej strefy
Sztuki?

' czy nieprawdą jest, źe na projekt specjaInej strefY sftuki wYdatkowano 20'350.oo0 z|otych W |atach
2oo9 .2oro oraz 6'600.000 złotych w roku bieżącym, a zatem tqcznie z kosztami zespolu d5. sss
okolo 27-500.000 zlotych?

. czy niepraWdą jest, że o81o5iła Pani reuygnację z reaIi2acji projektu specjaInej strefY sztuki, co jest

róWnoznacf ne ze zmarnotrawieniem ok' 27.500.000 złotych?

cfy nieprawdQ jest, źe takie działanie to nie8ospodarność?

W pismach do Radnych Rady Miasta Łodzi za|ącfytem kopie dokumentów potwierdzającYch wszystkie
te i inne niewymienione tu fakty.

P.fechodząc do sprawy odkt]pu Ec1, chcę zauwaźyć, że posuwa 5ię Pani za da|eko, bowiem Śugeruje
Pani wygraną Miasta w tym procesie- Może stanowić to lchybienie wobec niefawis|ości sądu. Radzę
Pani daIeko idącą Wstrzemięź|iwość W kwesti i  dzie|enia skóry na niedźWiedziu. Zapomina Pani, że
może się to W najgorszym razie skońcfyć utratą ok.90 m|n złotych dotacji unijnej przyznanej na
rewitaIifację calości Ec1 oraf międzynarodoWym skanda|em fwiqzanym z niedotrzymanjem
zawańych przef lViasto Łódź umów i zobowiafań Wobec Davida LYncha.

Co do bezinteresowności Andrzeja Wa|czaka, to sama sobie Pani zaprfecza. Fakt obiecania panu
Andżejowi Wa|czakowi, że w odebranym Fundacji sftuki śWiata budynku Ec1 Wschód będzie on
mógl rea|izować w|asne projekty, wskazuje na jeBo ewidentne korzyści i staw.a pod fnakiem
zapytania re|acje jakie Państwa łączą. czy wmawianie przez Panią mieszkańcom Łodzi, że w specja|nej
strefie sztuki po zmarnowaniu 27,5 m|n f|otych nic 5ję nie stało, nie wzmacnia tej wątp|iwości?
Przecież głównym decydentem w tym projekcie był nie kto inny, jak Andrfej Wa|czak' czy jest Pani
W stanie kate8orycfnie potwierdzić, że pan Andrzej Wa|czak anj jakiekoIwiek fwiqzane z nim firmY,
bqdź osoby, nie farabiały inie zarabiajq na działaniach rea|izowanych W ramach projekt! Nowego
centrum Łodzi?
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