


Wysypisko przegrywa kolejne procesy 
–  sądy potwierdzają racje mieszkańców ale trzeba pamiętać, 

że kolejne kwatery ciągle nam zagrażają.

Zakład Eko Dolina - ma  zamknąć się z oddziały-

waniem  odorowym  na  własnym  terenie  i  za-

przestać naruszania dóbr osobistych powódki.  

Taki wyrok zapadł w dniu 11.02.2014 r w Sądzie Okrę-

gowym w Gdańsku w sprawie z powództwa cywilne-

go. To wielki sukces zaangażowanych w proces miesz-

kańców Łężyc, Rumii i Gdyni, których reprezentowa-
ła  jedna  z  mieszkanek  Łężyc  oraz  Stowarzyszenie
Ekopark. Sprawa trwała ponad 2 lata. Zanim doszło
do korzystnego wyroku była rozpatrywana przez sześć

różnych sądów. Podczas sprawy przedstawiono wielu

świadków i wiele dowodów na szkodliwe oddziaływa-

nie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. na mieszkańców. Sąd

nie dał wiary tłumaczeniom i obietnicom Eko Doliny,

które zostały odrzucone. 

Od tego wyroku apelację złożyła Eko Dolina.  Sąd w

składzie  Zbigniew  Merchel,  Małgorzata  Idasiak-Gro-

dzińska i Monika Koba zamiast rozstrzygnąć spór skie-

rował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd

Okręgowy w Gdańsku. Od tego postanowienia kasa-

cję  do  Sądu  Najwyższego  złożyło  stowarzyszenie.

Sprawa jest w toku.  

-----------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Wejherowo obwieścił, iż w dniu 10

Lutego 2014 wydał postanowienie umożliwiają-

ce  rozbudowę  Eko  Doliny  Sp.  z  o.o.  o  kolejne

kwatery składowe, zaś Eko Dolina złożyła wnio-

ski o pozwolenia na budowę.

Informujemy o tym z przykrością gdyż każdy wie jaką

uciążliwość dla mieszkańców niesie za sobą taka roz-

budowa. Co w związku z powyższym nas czeka ? 

- cytujemy :  „budowa instalacji  do produkcji  paliwa

alternatywnego, budowa kwatery składowej B3, bu-

dowa kwatery  składowej  C  z  wyodrębnieniem pod-

kwater: C1, C2 i C3”. 

Mniej świadomych, informujemy, że  kwatera B3 ma

powstać – obok Osiedla Leśnego, a kwatery C1, C2,

C3  obok  Głodówka  i  Rogulewa.  Kwatery  te  zbliżą

również wysypisko jeszcze bardziej do Rumi i Gdyni. 

Pomijając kwestię walorów krajobrazowych, które nie

trudno sobie wyobrazić, gdyż powstaną kolejne góry

to powstaną również  kolejne punkty i  źródła emisji

poza już istniejącym starym składowiskiem, kwatera-

mi B1, B2, sortownią i kompostownią. Tym samym za-

kres  oddziaływania EKO DOLINY zostanie poszerzony

o kolejne kierunki i tereny. EKOPARK w oparciu o opi-

nie  prawne  podjął  działania,  Stowarzyszenie  i  kilku

mieszkańców zaskarżyło decyzję wójta.

-----------------------------------------------------------------

„Dobra  osobiste  mogą  mieć  naruszone  tylko

osoby mieszkające na wysypisku” 

taki kuriozalny wyrok orzekł sąd apelacyjny w Gdań-

sku w składzie Ewelina Jokiel, Jakub Rusiński, Elżbieta

Milewska-Czaja - w kolejnej sprawie z powództwa cy-

wilnego,  wytoczonej  przeciwko  Eko  Dolinie  przez

osiem  osób,  mieszkańców  Łężyc,  Rumi  i  Gdyni.

W związku z takim orzeczeniem, do Sądu Najwyższe-

go została skierowana kasacja.

-----------------------------------------------------------------

Dziennikarz społeczny Krzysztof Troka nie musi

przepraszać Eko Doliny ani zapłacić 10 tys. zł

na rzecz stowarzyszenia "Szansa Dla Nas" w

Łężycach .

Po dwóch latach  sądowej  batalii  Sąd  Apelacyjny  w

Gdańsku oddalił pozew Eko Doliny skierowany prze-

ciwko  Krzysztofowi  Troce  o  naruszenie  dóbr  osobi-

stych spółki i zapłacenie 10 tysięcy zł na rzecz "Szansy

Dla Nas". Sąd w uzasadnieniu podkreślił, iż aktywność

skierowana przeciwko działalności spółki była uzasad-

niona, podkreślił również, iż Krzysztof Troka działał w

szeroko rozumianym interesie społecznym. Aktywnie

uczestniczyliśmy w kilku rozprawach  wspierając  po-

zwanego. 

Wyrok ten jest bardzo ważny i wyznacza kierunek na-

szego działania. Pokazuje on, tak jak wyrok w sprawie

Sabinowego Wzgórka, iż nie należy mieć obaw przed

redagowaniem nawet najostrzejszych wniosków, na-

zywania i określania zdarzeń tak jak to widzimy, za-

chowując rzetelność i stosując zasadę „wolności sło-

wa”. Prezes Eko Doliny Cezary Jakubowski zdeklaro-

wany demokrata, o dziwo, tym razem z takiej demo-

kracji  i  z  wyroku  jest  niezadowolony  zarządził  więc

wniesienie kasacji – na wynik czekamy ze spokojem.
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Chocholi taniec SKO 
– wyroki sądu administracyjnego od lat nie są respektowane.

28 sierpnia 2009r.  Wójt  Gminy Wejherowo

wydał  skrajnie  niekorzystną  dla  mieszkań-

ców i  TPK decyzję  o  środowiskowych uwa-

runkowaniach rozbudowy Eko Doliny. 
Stowarzyszenie i kilkudziesięciu mieszkańców zaskar-

żyli Decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoław-

czego. Od tamtej pory, czyli już 7 lat pomiędzy skarżą-

cymi, a SKO trwa sądowy ping-pong. Trzykrotnie SKO

nie respektując wskazań Sądu, po raz kolejny uchyliło

się od jakiejkolwiek próby merytorycznego rozpozna-

nia  odwołania.  odrzucało naszą skargę i  trzykrotnie

Wojewódzki  Sąd Administracyjny  stwierdzał,  że  po-

stanowienie SKO jest błędne. W międzyczasie, decy-

zja, która była już ostateczną, przeterminowała się i

nie może być wykorzystywana. 

           Na ratunek ruszył więc Wójt Gminy Wejherowo

wydając  Postanowienie  nr  RGN/6220.4.2014  z  dnia

10 lutego 2014r mające przedłużyć ważność jego de-

cyzji i umożliwić rozbudowę kwater składowych. 

          To postanowienie zostało przez nas skutecznie

zaskarżone i jest już unieważnione. W zaistniałej sytu-

acji decyzja wójta z 2009r powinna być również unie-

ważniona.  Z  niezrozumiałych  względów  zarówno

Wójt jak i SKO nie chcą tego uczynić, próbując jedynie

umorzyć siedmioletnie postępowanie.  W uzasadnie-

niu decyzji o umorzeniu postępowania wójt wskazał,

że  „inwestor  może  cofnąć  swój  wniosek  do  czasu

rozstrzygnięcia  sprawy decyzją  merytoryczną,  zała-

twiającą jego wniosek co do istoty, co upoważnia or-

gan do umorzenia postępowania”. Jak jednak wiado-

mo, Wójt wydał już w przedmiotowej sprawie Decy-

zję, która stała się ostateczną. Decyzja ta posłużyła in-

westorowi do złożenia wniosku o pozwolenie na bu-

dowę,  a  być  może  innych  działań  o których  strona

skarżąca nie ma aktualnie wiedzy. W tej sytuacji umo-

rzenie postępowania i  cofnięcie wniosku jest  niedo-

puszczalne. Wójt swoją decyzję z dnia 28.08.2009r. o

środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymie-

nionego przedsięwzięcia,  powinien unieważnić i  wy-

cofać z obrotu prawnego

Dlatego też, ostatnia Decyzja Wójta Gminy Wejhero-

wo  nr  RGN/7666/68/2008/2009  z  dnia  7  grudnia

2015r. o umorzeniu postępowania jako wadliwa zo-

stała przez nas i mieszkańców również zaskarżona.

          Akcja 1 % 

- każda złotówka jest dla nas cenna

Jak co roku bardzo liczymy na wpływy z 1% Państwa deklaracji PIT, ale nie tylko. Zwracamy się do Was z proś-

bą o aktywne działanie w tym zakresie wśród Waszych rodzin i znajomych oraz w pracy. Czasami wystarczy

rozmowa, a nawet jedno słowo, aby zachęcić, zainteresować i przekonać daną osobę do przeznaczenia 1% na

cele statutowe naszego Stowarzyszenia.  Prosimy o mobilizację, w tym roku to już ostatnie chwile na podjęcie

działań!  Dla przypomnienia podajemy nasz numer 

KRS: 000 00 20 978 

wystarczy wpisać go w deklaracji PIT i podatek zamiast na nieznane cele budżetowe trafi na ochronę Parku

Krajobrazowego, powietrza, zdrowia naszego i naszych dzieci, zainwestuj we własne zdrowie i otoczenie

sam zdecyduj na co idzie Twój 1 % 

Jeżeli ktoś złożył już deklaracje bez podania nr KRS, to łatwo to uzupełnić przy pomocy korekty zeznania. War-

to ją zrobić, gdyż liczy się każda złotówka. Na przygotowanie pism procesowych i pozwów, liczne wizyty w są-

dach, rozprawy sądowe i dojazdy - członkowie Stowarzyszenia Ekopark poświęcili wiele godzin - nie licząc

kosztów materiałów biurowych, telefonów, kosztów ogólnych itp. Ogółem w ciągu ubiegłego roku Członkowie

Zarządu przepracowali w ramach wolontariatu 914 godzin, przejechali 8458 km oraz przeprowadzili 62 godz.

telefonicznych konsultacji co po przeliczeniu daje łączny wkład finansowy w wysokości 33.115 zł. Mamy na-

dzieję, że Państwo to docenicie i w miarę posiadanych możliwości włączycie się czynnie w finansowanie nie-

zbędnych wydatków ponoszonych przez Stowarzyszenie przede wszystkim dla Waszego dobra.
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EKOPARK – znaczy więcej, dlatego również Ty możesz więcej
- inne profile działania stowarzyszenia

KONFERENCJE w NOT - podjęliśmy próbę pi-
lotażowego wdrożenia innowacyjnego odbio-
ru odpadów z gospodarstw domowych.
Celem  konferencji  było  zaprezentowanie  nowocze-

snych metod sortowania odpadów, mogących zlikwi-

dować ich składowanie, a więc wyeliminować wysypi-

ska  śmieci  z  otoczenia  skupisk  ludzkich.  Dzięki  nim

można pozbyć się uciążliwego sortowania i przecho-

wywania  odpadów  we  własnym  mieszkaniu.  Zalety

pomysłu, oprócz tych związanych z ekologią to: 

• wysoki % odzysku surowców

• odciążenie mieszkańców od trudnego obowiązku

segregacji i magazynowania odpadów w ich wła-

snych kuchniach lub garażach,

• uporządkowanie  i  uwolnienie  terenów  osiedla

od  gromadzonych  śmieci,  do  których  dostęp

mają osoby postronne oraz psy, koty i szczury,

• możliwość  obniżenia  opłat  mieszkańców  o  30-

50% w stosunku do obecnych kosztów.

Żeby  system  zadziałał  musi  być  jednak  dobra  wola

gminy, która po zamianie przepisów jest właścicielem

naszych odpadów, a o to jak zwykle najtrudniej.

Pierwszy w Polsce „Wspólny Pokaz Kotów Raso-

wych i Nierasowych” w Gdyni, którego byliśmy

współorganizatorem - to nie tylko kocia impreza.

To  rozstrzygnięcie  konkursu  plastycznego  „KOT  w

Wielkim Mieście”. To wystawa prac artystów z „Gale-

rii 78” oraz młodych grafików i artystów estradowych

z gdyńskich szkół. Na konkurs nadesłano w sumie 391

prace  plastyczne.  Stowarzyszenie  ufundowało  2  na-

grody specjalne i dwa wyróżnienia. Wystawę odwie-

dziło ponad 1000 osób. Można było kupić obraz, biżu-

terię, uzyskać dla swojego ulubieńca bezpłatną pora-

dę  weterynarza,  adoptować  kotka  i  wiele  innych

atrakcji.  Można  było  porozmawiać  o  problemach  z

ochroną przyrody, środowiska czy zdrowia.

Na konferencji naukowej w Elblągu 
wspieraliśmy  wypracowanie  konsensusu  w  sprawie

budowy kanału przez mierzeję wiślaną.

Wspieramy mieszkańców Rogulewa 
w gminie, starostwie i Samorządowym Kolegium Od-

woławczym, w ich staraniach o przywrócenie ładu ar-

chitektonicznego zniszczonego przez firmę Henzym, o

wprowadzanie zakazu lokalizacji na osiedlu uciążliwe-

go przemysłu oraz zapewnienie przez gminę bezpiecz-

nego układu komunikacji – sprawa w SKO.

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI 

Cykl  ma  umożliwić  Państwu  bezpośredni
kontakt z  naukowcami i  pasjonatami posia-
dającymi  wiedzę  niedostępną  w  oficjalnym
obiegu  medialnym,  a  jakże  dla  nas  ważną.
Potrafiących szczerze i  merytorycznie odpo-
wiedzieć na każde zadane przez Państwa py-
tanie.       Zorganizowano spotkania:

--------------------------------

Szkodliwe szczepienia - dr Przemysław Cuske
wyjaśnił  czym  naprawdę  są  obecnie  sprzedawane

szczepionki, jaką mają jakość, dlaczego są tak natręt-

nie promowane, jakie są skutki zatruwania nimi orga-

nizmów niemowlaków i  dzieci,  dlaczego nie  są  sku-

teczne  i  dlaczego  nie  warto ryzykować  zdrowia  na-

szych dzieci, jak uniknąć szczepień, które wbrew po-

wszechnemu przekonaniu wcale nie są przymusowe.

Chrzest Polski i co dalej? - dr Jan Przybył
wyjaśniał z perspektywy 1050 lat, na jakim etapie się

znajdujemy, co mamy do zyskania, a co do stracenia.

Jak  współcześni  hierarchowie oraz  ludzie  wierzący  i

niewierzący  pojmują  rolę  religii.  Wyjaśniał  dlaczego

do sukcesu nie wystarczą hucznie obchodzone roczni-

ce i co trzeba robić na co dzień aby ten sukces w koń-

cu przyszedł. Odpowiadał na wiele kontrowersyjnych

pytań padających z sali.

Żołnierze Niezłomni - dr Piotr Szubarczyk
po pokazie  filmu INKA,  w stworzonym przez  siebie,

niezwykłym klimacie spotkania, przedstawił nieznane

ogółowi  informacje  na  temat  rozmiarów,  cierpień  i

szczegółów  działania  Żołnierzy  Wyklętych.  Dlaczego

działania te były potrzebne, co dały, dlaczego tak usil-

nie łamano charaktery tysięcy młodych Polaków i wal-

czono o wymazanie ich z narodowej pamięci. Można

się było dowiedzieć jak działała gdańska SB.

Świat bez lichwy - Hubert Kulczyński                
na spotkaniu w dniu 24.04.2016r
powie o pieniądzach i skąd je wziąć, o alternatywnej

ekonomi  w  naszym  codziennym  życiu  osobistym,  o

nowych ruchach w ekonomii, obecnym matriksie i jak

z  niego  wyjść.  Co  to  są  waluty  równoległe  i  jak  je

wprowadzić.

w najbliższej przyszłości - temat chemtrails
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