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StanowiskoZarzqdu R.O.D. im. J. l. Kraszewskiego w Biafej Podlaskiej.

Larz4d R.O.D. im. J.l. Kraszewskiego w Biatej Podlaskiejjest bardzo zbulwersowany reporta2em, ktory to zostat

wyemitowany w dniu 1.4.02.2017 roku w telewizji T.V.P 2 w programie Magazyn Ekspresu Reporter6w . Zarz4d
R.O.D. ubolewa nad marnym warsztatem pracy, kt6ry prezentuje autortego reporta2u. Nagla6niajqc sprawq na
caty kraj i nie tylko Pan Redaktorw reporta2u przedstawia w spos6b stronniczy i nieprawdziwystanowisko jednej
ze stron konfliktu zas stanowisko drugiej strony tylko czqstkowo w dodatku nie petne wypowiedzi wyrwane

z

kontekstu. KorzystajEc z materiatu nagranego vrr dniu po2aru Domu Dziatkowca przez lokalnq telewizjq puls
miasta.tv, w kt6n7m to CztonkowieZarz4du na gorEco wypowiadajq siq na temat po2aru insynuuje Pan Redaktor
w bezczelny spos6b, i2 osoby wypowiadajqce sir; dla puls miasta TV Pan Prezes i Wiceprezes oskar2ajq
dziatkowcow, na lttorych zaproszenie Fan Redaktor krqci sw6j reporta2. Pytamy Pana redaktora, dlaczego nie
zostato nic powiedziane w reporta2u,2e rok wc;ze3niej przed po2arem zostatslowamiobel2ywymi pomalowany
nieszczqsnyten Dom Dziatkowca?.Zarz1d pyta Pana Redaktora, dlaczego nie upublicznit petnej wypowiedziz

to Pan Prezes proponowat Panu Redaktorowi spotkanie zZarzEdem w siedzibie
Wiceprezesa Okrqgu Lublin by przedstawii swo.ie stanowisko w tej sprawie poparte dokumentacjq. Dlaczego to
PanReclaktorniepokazatwreportazuswojegochamskiegozerchowaniawobecPani
RadcyPrawnej zO.7w
przed Sali Sadowej, w kt6rej

l-ublinie i Prezesa R.O.D. gdy im przeszkadzat w przygotowaniu siq do rozprawy poprzez natarczywe ich
I'rlmowanie. Dlaczego Pan Redaktor zapytany przez Paniq Radce Prawnq o to czy ma zgodq na filmowanie

perfidnie klamat, ze takowq ma z Krajowej Rady P.Z.D. w Warszawie, co bylo wierutnym ktamstwem. Dlaczego
Pan Redaktor nie pokazat w catoici wyroku Sqdu, o ktorym siq wypowiada Pani Bo2ena Koicianiuk? My wiemy
niech dowie sig te2 opinia publiczna. Od jednego z dw6ch zarzut6w postawionych w sprawie Pan Prezes

i

Miroslaw Klejnowski zostaf uniewinniony i zarzut zostat umorzony za5 od drugiego zaraJtu, w kt6rym czq(ciowo
liqd wydal niekorzystny wyrok Pan Prezes Mirostaw l(lejnowski odwotat siq od tego wyroku do Sqdu Wy2szej
Instancji iobecnie oczekuje na rozprawq. Dodai te2 nale2y,2e Prezes Miroslaw Klejnowski nie zostatskazany
prawomocnym wyrokiem prz.ez Sqd. Zastanawiarjqce jest za to, 2e Pan Redaktclr tak ochoczo pokazat i w
odpowiedni sposob skomentowat za to wyrok Sadu w sprawie Pana Wiceprezesa Mar.ka Lato, i2 zostal on uznany
wrnnym, ale 2e Sqd odstqpit od wymierzenia mu kary nie wspomnial Pan Redaktor ijaiki byt pow6d takiej decyzji
Sqdu?. Tego ju2 nie dowiedzieli:imy siq. A no Panie redaktorzez takiego powodu:Sqd odstqpit od wymierzenia
l<ary Panu Wiceprezesowi Markowi Lato, ponievra2 uznat w uzasadnieniu wyroku, i2 Pani Katarzyna Matejuk
przyczynila siq swoim zachowaniem do zaistniat,ego czynu, o czym Pan celowo zapomniat lub nie chciat
pcinformowai by nie zaciemniai obrazu biednej pokrzywdzonej dziatkowiczki, Pytamy Pana Redaktora, dlaczego
nie zapytatsiq takibardzo pokrzywdzonych dziatkowicz6w, jakie byly prawdzirare powody ukarania ich przez
Zarzqd' Przeoczyt Fan Redaktor?. Czy raciei celowo pominq Pan tak wa2nq kwestiq? Dlaczego tak profesjonalni
Redaktorzy i Publicy6cijak paristwo nie zadali sobie wiqkszego trudu, aby zbadai problem u 1rodta? Dlaczego nie

opublikowat Pan Redaktor pism iUchwal kierowanych do pokrzywdzonych dziatkowiczow przezZarzEd?. Bo pan
redaktor wolal pokazai w reporta2u to, co jemu bylo wygodne, aby nie zaciemniai wizerunku rzekorno
pokrzywdzonych dlzialkowc6w. Wolat Pan pojSi na tatwiznq i przekazai w Swiat fatszywy obraz i wizerunek
zarzqdu R.o.D. im. J.l. Kraszewskiego pomawiajerc iszkalujqc. Przypominamy Panu Redaktorowi,2e z braku
dr.rbrego warsztatu pracy i poj(ciu na latwiznq (byi moZe celowo)wprowadzit Pan Redaktor iparrska
Redakcja, dla
kt-cir€j Pan wyprodukowatten reporta2 (w nasze,j ocenie raczejGniot) opiniq publicznq w blqd.
Tym samym
tVrezale2nq Paniq Senator Lidiq Starorl, kt6ra to Lrqdqc nierzetelnie poinformor,r/ana przez paistwa
ocenita blqdnie
Zarz4d.jak i cate Struktury P.Z.D. Smiemy twierd;:ii, 2e je2eli wszystkie reporta2e w programie Magazyn Ekspresu

Rdporterow sq reblizowane tak jak ten, w kt6rym przedstawiony jest naszZarzqd z taikim niedbalstwem i
nierzetelno5ciE to nie slu2q one pokazaniu calej prawdy izalagodzeniu spor6w, lecz prowadzq dowiqkszego
eskalowania konflikt6ww6r6d spoleczeristwa ipokazania taniejsensacji. Tarzqd R.O.D im. J,l. Kraszewskiegow
Biatej Podlaskiej proponuje publicznie Panu Redaktorowi zreflektowanie siq nad wtasnym btgdem i pochylenie siq
rzetelne w ramach poprawienia swojego warsztatu pracy nad sprawq iapeluje do pana o to, aby spotkalsiq pan
Zarzqdem w celu rzetelnego i prawdziwego przr:kazania opinii publicznej prawdziwego obrazu tejsprawy.
Czekamy na sygnatod Pana Redaktora

z

wtej sprawie. Intereslrje nas pokazanie opinii publicznej prawdyi

dowodow przedstawionych przezZarzEd a nie tylko jak to pan uczynit w swoim reporta2u krotkiej wypowiedzi
teiefonicznej udzielonej przez Pana Prezesa w dodatku w fornrie szczqtkowej. Podpowiadamy Panu Redaktorowi,
aby jeszcze raz wn6cit do punktu wyj5cia i za2qdal, aby ci rzekomo pokrzywdzeni dziaikowcy udostqpnili wszystkie
pisma, kt6re kierowane byfy do nich przezTarzald. Wszystkie paszkwile wyprodukowane przez nich do celow

pomowieri ioczernienia Cztonkow Zarz1du, kt6re to przedstawialiw r62nych instancjach, abyskompromitowai
ZarzEd.lnformujemy tez pana redaktora, 2e w clniu 28.02.2077 roku w Sqdzie Rejonowym w Biatej Podlaskiej
odbqdzie siq rozprawa z pow6dztwa Prezesa Mirostawa Klejnowskiego przeciwko grurpie dzialkowc6w (miqdzy
tnnymi osoby wystqpujqce w wyemitowanym re:porta2u), kt6rzy to w zmowie i w porozumieniu ktamiqc pomdwili
go o prdbq gwattu. Pismo o pr6bie gwattu zlo|yli na rqce Wiceprezesa Okrqgu w Lublinie sktadajqc pod tym
pismem swoje podpisy, czym poswiadczyli nieprawdq. Je2eli Pan redaktor pofatyguje siq na rozprawq ujrzy
naocznie oblicze i spos6b dzialania tych dzialkorvc6w najpierw narozrabiajq a nastqpie jak spotka ich kara biegajq
za pomocq kfamstw i pom6wieri szukajq ratunku. Tak2e z zamiarem wystqpienia z pow6dztwem nosi siq te2 Pan

Marek Lato Wiceprezes naszego R.O.D. kt6ry to w tym samym pi(mie, co Prezes Mirostaw Klejnowskizostal
rownie2 pomowiony o gwatt na c6rce innejdziatkowiczki. Zwracamy Panu Redaktorowi uwagq, aby przestattak
bezgranicznie wierzyc w ka2de slowo tych zaklarnanych ludzi. Na koniec si6w kierowainych i zapytari kierowanych
bezposrednio do Pana Redaktora pragniemy zapyta6 czy jest Panu znany styl dialogu tych os6b, jaki prowadzony

lest pomiqdzy nimii aZarzqdem podczas kontakt6w telefonicznych jak i osobistych?. A wiqc informujemy pana
Redaktora, 2e najl2ejszy kaliber to ztodziej, pijak, cham, debil, komuch. Ten ciq2szy ze wzglqdu na sam wulgaryzm
to nie nadaje siq do upublicznienia. Wydawai by siq moglo, iezraqi na wiek iw niekt6rych przypadkach na ptec
takie stownictwo im nie przystoi, ale niestety prawda okazuje siq by6 inna.

Droga Redakcjo Magazynu Ekspresu Reporter6w Szanowni Pafistruo Telewidzowie, kt6rzy to
tak ochoczo w ltomentarzach w trakcie trwania reportaiu jak i w l<omentarzach pod nim nie
znaiQc nas z taklim jadem nienawi5ci do nas odsqdzaliScie nas Paristwo od czci i wiary czas
aby5cie Szanow,ni Pafstwo poznali calE prawdq o ludziach, kt6rych to talk mocno bronili6cie.
Na pocz4tek pierwsze ktamstwo Pani Bo2eny Ko:lcianiuk. W reporta2u

twierdzita Pani, 2e dziatkq u2ytkuje prawie
trzydzie$ci lat.Zarzqd dementuje te klamstwo Ur:hwata Zarzqdu o przyznaniu prawa do u2ytkowania dzialki przez
Paniq Bo2enq Ko5cianiuk zostata podjqta dnia l-9.06.2O01,r., czyliw chwili krqcernia reporta2u tj. jesieniq roku
2016
byto to jak tatwo policzyi 15 lat. Nastqpne ktamstwo lub zatajonyfakt przez Bg2enq Ko(cianiuk, i2 bqdqc
przewodniczqcq Komisji Rewizyjnej wykorzystujalc ten fakt zatatwita sobie przydzial dodatkowej
dziatki nr!72 o
powierzchni 241m2, co jest ewidentnym tamaniem regulaminu R.O.D. i Statutu P.Z.D.gdy2 jednemu
dziatkowcowi
przystuguje prawo do jednej dziatki nawet, gdy jest to mat2eristwo.
l(olejne fakty ukryte przez paniq Bo2eng Ko6cianiuk lubcelowo niepublikowane przez pana Redaktora
w
reportazu. Pani Boiena Kodcianiuk dzialka nr 177 w roku 2008 byta ju2 karana;:a
tamanie Regulaminu R.O.D i
Statutu P.Z'D' Jako jedyna z po5rdd l8l dziatkowc6w nie zrealizowala Uchwaty Walnego Zgromadzenia
Czlonkriw
R CI'D' kt6re to podjqto Uchwatq o zakupieniu nowejkosiarki na u2ytek
dzialkowc6w i w celu wykaszania alejek
ogrodowych nie wplacila ta Pani kwoty 5 zt, Wys'ylane upomnienia oraz nato2one kary Statutowe (
upomnienie,
nagana, nagana z ostrze2eniem) nie odniostyskutku zostaty przez Paniq Koiciarriuktotalnie
zignorowane.Zarzqd
zmuszony byt podjqi ostatecznE probq mediacjirvzywajqc w/w Paniq na Posieclzenie
Zarzqdu, ktore ta panipo
raz

i

koiejnyzignorowata.Zarzqdpr6bujqckolejny ftizrozstrzygnqr:tqkwestiqzkorzy(ciqdladziatkowiczki udatsiqdo
niej osobiScie w osobach Prezes Tarzqdu Mirostaw Klejnowski i Gospodarz Ogrodu Stanistaw Jatoszewski cetem
dorqczenia jej zaproszenia na Posiedzenie Zarzi1du. Zastana na swojej dziafce Pani Bo2ena Koicianiuk nie wyrazita
woli przyjqcia i pokwitowania pisemnego zaproszenia, kt6re Prezes pr6bowal jej wrqczy6. Pomimo odmowy
pokwitowania zaproszenia Prezes pozostawit tcl zaproszenie na stoliku jej altany w obecnoici Swiadka. Po
przeczytaniu pozostawionego pisma w obecnoi,ci Prezesa i Gospodarza Ogrodu pani Bo2ena Ko(cianiuk porwata je
i wyrzucila je do zinajdujqcego siq przy dziatce numer 179 obornika. Zarzqd doprowadzony do ostateczno6ci podjqt
Uchwatg jednoglo(nq o wykluczeniu pani Bo2erry Koicianiuk ze Struktur P.7.D, Pani Bo2ena Ko6cianiuk nie

skorzystata zprawa, ktore jej przyslugiwalo i nie odwotata siq w ustawowym terminie od Uchwaty Tarzqdu,lecz
postanowiia szukai pomocy na sw6j spos6b. Pn5bujqc wywrzr:i presjq na Wiceprezesie Okrqgowego Zarzqduw
Lublinie oddziat Biata Podlaska zlo2yta na jego rr?ce skargq na Tarzqd. Wiceprezes O.Z. w Lublinie po zbadaniu tej
sprawy iw porozumieniu z Zarzqdem R.O.D. im. J. l. Kraszewskiego postanowit jeszcze raz daitej Panijeszcze
jednq szansq stawiajqc za razem warunek ureguilowania przez niq wszystkich zalegtodci statutowych wzglqdem J.l.
l(raszewskiego. Po uregulowaniu naleinoici prz'ez Paniq Bo2enq Ko3cianiuk podjqta Uchwata Tarz4du zostala

warunkowo cofniqta. Na ka2dym Walnym Zgrornadzeniu Cztonk6w w R.O.D, na kt6rych byta obecna Pani Bo2ena
Ko(cianiuk szykanowata Cztonk6w Zarzqdu R.O. D pr6bujqc w to anga2owai te2 innych dziatkowc6w, W 2015 roku
Na Walnym Zgrornadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym podjqfa

w raz z nielicznq grupE dzialkowc6w (okoto L0
os6b) probq przejqcia wtadzy w naszym R.O,D. na co nie wyrazita woli w glosowaniu wiqkszoSi zgromadzonych
dzialkowicz6w na zebraniu. Wychodzqc z Walnego Zgromadzenia Pani Bozena Koicianiuk wypowiedziata stowa, 2e
lest to farsa a nie wybory. Bgdqca na tym zebraniu jak i te2 w rrpozycji doZarz4du dziatkowiczka pani Bernadetta
Uss jeszcze przed

wyborami do struktur R.O.D opuicita te zebranie wyzywajqc Zarzqd od pijak6w i ztodziei i 2e nie
bqdziegtosowatanataki Tarzqd,copoukonstytuowaniusiqZarzqd uznalzaobralliweizracjipowagiWalnego
Tgromadzenia uznaf za nie dopuszczalne. Pani Bernadetta Uss za sw6j wystqpr:k na Walnym Zgromadzeniu zostala
ukarana przezZarzqd karq nagany z ostrze2eniern ipomimo odwotari do Wy2szych Struktur Krajowa Rada P,Z.D.
podtrzymata karq nalo2onq na niq przezZarz4d lt.O.D. im. J.l. l(raszewskiego w Bialej Fodlaskiej. Pani Bernadetta
Uss chyba, jako jedyna z tej grupy zrozumiata sw6j blAd i uspokoita siq. Ponadto jeszcze 2015 roku Pani Bo2ena

$

KoScianiuk jeszcze'dwu"krotnie zakt6citaf,osiedzenia Tarzqdu. W pierwszym przypadku bqdqc niezaproszonq na

Posiedzenie Tarzqdu w sprawie Pani Bernadetty Uss swojq obecnodciq zakt6cita porzqdek Posiedzenia Zarzqdu,
czym zmusitaZarzqd do przerwania posiedzenia. W drugim przypadku bgdqc zaproszonE przezZarzqd w/w

sprawie przyprowadzila ze sobq w charakterze S'wiadka niezaproszonq dziatkorruiczkq Paniq E12bietq Slosarskq, w
zwiqzku, z czvm po nz drugiju2 doprowadzita do przerwania Posiedzenia Zarzqdu, czy,m zamknqta sobie drogq do

wyja(nienia i polubownego zatatwienia sprawy. ,Za w/w lamanie Regulaminu zostata Pani Bo2ena Ko6cianiuk
ukarana karq pozbawiona Czlonkostwa w Struktr:rach Stowarzyszenia P.Z.D, Od wymierzonej kary zloiyla
odwotanie do Sqdu zgodnie z Ustawq o P.Z,D. Tu nale2y zaznaczy{ 2e w ramach zemsty na Prezesie Mirostawie
l(lejnowskim w kilka dni od otrzymania Uchwaty o wykluczeniu jej ze Struktur ,P.Z.D. zlo2yla pozew do Sqdu o
rzekomeuderzeniejej bramkqwej(ciowqnadzi:rtkqiowyzwiskakierowanewjejstronq przezPrezesaMirostawa
Klejnowskiego. W neporta2u Pani Bo2ena Ko6cianiuk m6wi o tym przy furtce wejdciowej na swojq dzialkq i
ostentacyjnie demonstrujqc jak to byfo. Perfidnie ta Pani ktamie, bo cate te zajdcie, o kt6re oskar2yla prezesa
Miroslawa Klejnowskiego miato miejsce przy bramce wej5ciowej na dziatkq pana Stanisfawa p6tki. JakoS nie
przeszlo tej Pani przez gardto, 2e wcze(niej zorganizowata na swojej dziatce spotkanie, na kt6rym spo2ywali

alkoholw efekcie, czego nawyzywali, dziatkowiczkq z sqsiednie.[dzialki Paniq Mariannq KoZuch, kt6ra to
telefonicznie zawiadomilaZarzqd o calym incydencie. Nic te2 nie wspomniata o incydencie z udziatem pana
Stanistawa P6tki, ktr6ry

to biegat po dziafkach z p;rralizatorem iodgra2at siq,

2e nim zatatwi

prezesa. W roku 2016

nie bqdqc Czlonkierrn Stowarzyszenia P.Z.D przybyta niezaproszona na Walne Zgromadzenie,
czym zakf6cita
porzqdek' Na wyralne 2qdanie Prezesa R.O.D. aby opu5cita Walne Zebranie po raz
kole,iny kierowata groiby w
kierunku Prezesa, 2e to jeszcze nie koniec i spotkamy siq w sqdzie. w dniach 25.71-.20L6,0g.12.20t6,22.I2.20t6

w dalszym ciqgu Pani Bo2ena Koicianiuk nie stosuje siq do regulaminu R.O.D. na okolicznodi
tych zaj56

sforzqdzono notatkistu2bowe. Swiadoma tego, w jakiej sytuilcjiobecnie siq znajduje,2e zostala pozbawiona ju2
cztonkostwa w P.Z.D pani Bo2ena Ko6cianiuk tarniqc po raz kolejny wszelkie regulaminy i zasady wsp6t2yciaspolecznego iwia[Jomie siq godzi na dalsze konsekwencje, ktrSre byc mo2e zostanq wyciqgniqte \^/ stosunku do
niej' Wypowiadajqc siq w reporta2u iwiadomie ktamie i oczernia Tarzqdwprowadza w btqd opiniq publicznq, co
do obecnego stanu rzeczY skar2qc siq, 2e jest wyrzucona z dzialki, co jest wierutnym klamstwem, bo na chwilg
obecn4 jest tylkowykluczona ze Struktur P.Z.D. idalej ma mo2liwosi u2ytkowanira swojej
dziatki. Zarzqd
wielokrotnie udowodnil tej Pani ktamstwa, do l:t6rych nigdy rrie potrafila siq ta pani przyzna(.
Czas na przedstawienie kolejnej dziaikowiczki i iej ktamstw. Pani Katarzyna Matejuk w reporta2u rownie2
wypowiada siq, 2e uprawia swojq dziatkq od prawie trzydziesl.u lat. Kolejna nieprawda panie Redaktorze, bo
ZarzEd podjqt Uchwatq w dniu 30.09.L997 roku o przyznaniu
do u2ytkowa,nia dziatki dla pani

Matejuk
llrawa
l(atarzyny. Czylico panie redaktorze brak profe:;jonalizmu? Nie Pan Redaktorcelowodopuszcza
do klamstw i
przeinaczed, bo ok' trzydziestu lat u2ytkowania lepiej zabrzmi. Panie Redaktorze wstyd
I ha6ba dla pana, panskiej
Redakcjia tym bardziejdla Telewizji Publicznej, kt6rq pan reprezentuje i kt6ra to wyemitowala pana reporta2.
Przechodzqc do kolejnego klamstwa Pani Matejuk Katarzyny rrie prawdq jest to, co m6wi o jednym
biednym
kotku, kt6rego czesami dokarmia. Prawda jest taka, ze ta Pani codziennie rano w drodze do pracy i popotudniu,
gdy z niej wraca systematycznie, co dziennie dokarmia nie jednego a wiele kot6w iw dodatku
na dzialce innej
dziatkowiczki bez jej zgody. Mato tego ci tak pokrzywdzeni dzialkowicze udostqpniajq ll;r.r. do
bramek
wejsciowych na teren naszego Ogrodu dla obcych nam ludzi, kt6rzy twierdzq, 2e sq Wolontariuszami
ze
Schroniska dla zwierzqt. Wolontariusze cisE wrogo nastawieni doZarzqdujak ido dziatkowc6w,
ktorzy im
zwracalE uwagq, ie dzialki to nie stol6wka dla kot6w i nie 2yc;rq sobie ich ober:nolici na
terenie naszego Ogrodu
jak iobecnodci kotow, kt6re onidokarmiajq. Dziatkowicze siq
skar2q doZarzqc)una te osoby,2e sq prr., ni.f,
tral<towani w sposob arogancki czasami wprost napastliwy i,ye czujq zagro2enie z ich
strony i iqclajE odZarzqdu ,/
skutecznych dziatari, bo ostatecznie piacqc za slvoje dziatki fie chcq siq stai niewolnikami
kot6w, ponadto w
ubiegtym roku mialy miejsca zdarzenia,le Pani l/atejuk wchodzqc na teren ogrodu
t,
lurb wychodzqc z niego

nie

zamykala bramkiza sobq na kt6dkq zamontowanE przy niej istu2qcq do tego celu,
co potwierdza prezes zarzqdu.
Zwracane jej uwagi,2e swoim postqpowaniem lamie zasady og6lne przyjqte w
naszym R.o.D. jak iUchwalq
przylgtq na Walnym Zgromadzeniu dotyczqcq o1;raniczenia dostqpu do terenu
Ogrodu osobom z zewnqtrz nie
przynosity skutku' Pomimo zapewnieri Pani Matej uk, ii zaprzestata
ona dokarmiarnia kot6w ZarzEd w
przeprowadzonych kontrolach udowodnit jej,2e: nadal klamie (nawet przed
Sqdem) inadaldokarmia koty na
swojej dziatce jak i na dziatce innej, dziatkowiczl:i Anny Kubiak. Wszystkie dzialania podejmowane
przez zarzqd sq

odbieraneprzezPaniqKatarzynqMatejuk,jako:;zykanaiataknajej osobg.zapraszananaposiedzenia
zarzqdu
Pani Matejuk Katarzyna przyprowadzala ze sobqr niezaproszonq grupg
wsparcia w osobach: ( El2bieta sl6sarska,
l(odcianiuk Bo2ena, Daniluk waldemar, Polka Stanislaw), jakite2
kierownika schroniska Dla Zwierzq t,, Azyl,,, czym
probowata zakl6cic Posiedzenia larzildu. zarzEd wielokrotnie
informowat paniq Katarzynq Matejuk o tym, w jakiej

sytuacji siq znajduje i 2e je2eli nie zmieni sposobu postqpowania
mo2e w konsekwencji doprowadzic do tego, 2e
utraci prawa do dzialki' odpowiedl Pani Katarzyny byla zawsze jedna,
2e wtedy pozwiie Zarzqddo Sqdu. Zarzqd
R'o D' zostat Przez Paniq Matejuk Katarzynq do[rrowadzony do
ostatecznoici i zmuszony zostat do podjqcia
Uchwaty o rozwiqzaniu umowy dzier2awy dziatki. Jednak wcze6niejjeszcze
przed podjqciem tej2e uchwaty na
prodbq wiceprezesaT'o' w Lublinie zaproponor,rrai Pani
Katarzynie Matejuk zlo2enie oswiadczenia, ze w przecragu
dwcrch tygodni wyprowadzi koty z terenu R.o.D. izaprzestanie
ich dokarmiania na dziatkach to wtedy Zarzqd
powstrzyma siq od podjqcia takiej Uchwaty rozw'iqzujqcej
umowq dzier2awydziatki iuchronijq to przed jej utratq.
w odpowiedzi od Fani Katarzyny Matejukzarzqd ustyszal dokarmiatam, dokarmiam
i bqdq dokarmiala i nic mi nie
zrobicie stowa te utwierdzily Tarzqd, co do dals;:ych dzialan i 2e
nie ma mo2liwoSci polubownego zalatwienia tej

sprawyzPaniqKatarzynqMatejukiniepozostajemuniiinnegojakrozwiqzanieumowydzier2awydziatki.

w

miesiqcu lutym 2017 roku zarzqd podczas wykonywania
zdjqi potrzebnych do dokumentacjistwierdzil, ie przy
dziatce Pani Katarzyny Matejuk na alejce uczqszczanejprzezinnych
dziatkowiczowtylko na odcinku ok.L'-stu
metrdw znajdujq siq w du2ej ilo(ci (udokumentowane na zdjqciach)
kocie odchody, kt6re w my6l przepis6w winne

uprzqlniqte pirzez osobq sprawujqcq opiekq nad kotami. Najwidoczniej Pani Katarzyna Matejuk uwa2a,ie
dokarmianie kot6w nie wiq2e siq te2 z przyjqciem na siebie ollowiqzku odpor,uiedzialnodciza powstale szkody
hryc

wyrzqdzone pftez te koty. Zaznaczamy, 2e taki,: prezenty dzi;alkowcy spotykajq na swoich alejkach jak i na swoich
dziaikach nie tylko w okolicy dziatek, na ktorych sq dokarmiane koty. Wzbudza to w dziatkowiczach wstrqt i
obrzydzenie do spo2ywania plon6w zbieranych z ich dziatek a zarazem niechqi do dbania o piqkny wyglqd ich
ogrodkow. Domek na dziatce Pani Matejuk Katarzyny nie spelnia funkcji altany ogrodpwej (barakow6z)jest
nieestetyczny stan techniczny tego barakowozLr sprzyja bytowaniu i rozmna2aniu siq rkot6w. Pytamy Pana
Redaktora, dlaczergo w swoim reporta2u nie pol<azalfatalnych zaniedbad, kt6re wystqpujq na dziatce Fani
Matejuk Katarzyny i nie poprosil o skomentowanie tego przez pana Stanistawa P6tkq, kt6ry to tak ochoczo

komentowatstan dzialki Pana Wiceprezesa. Dlaczego Pan Redaktor nie mierzy r6wnq miarq wszystkich? Czyiby
kole.lny raz brak obiektywizmu i profesjonalizmu ze strony Pana Redaktora? Czy mo2e Pan Redaktor bat siq opinii,
jakq wydadzq widzowie jak poka2e Pan Redaktor, jaki batagan panuje na dziatce rzekomo uprawianej przez Paniq
l(atarzynq Matejuk?. Byi mo2e balagan panujqcy na dziatce uprawianej przez Paniq Katarzynq Matejuk nie
kontrastowataby z jej wizerunkiem przedstawionym przez Parra Redaktora. Dlaczego Pan Redaktor zmuszony byt
przeprowadzii rozmowq z Paniq Katarzynq Mat,ejuk przed jej dziatkq a nie na dziatce uprawianej przez Paniq

Matejuk? odpowiadamy, bo na alejkach, na kt6rych Tarzqd odpowiada za ulrt-ymanie tadu i porzqdku panuje
niepor6wnywalnie wiqkszy ni2 na dziatce tej Pani. JakoZarzEd R.O.D. w imieniu swoich dziatkowc6w i zarazem
wyborc6w nie motemy pozwolic na to, aby jedrra osoba swoirn dziataniem destabilizowata i zaburzala porzqdek w
naszym R.O.D. Narnawiamy gorEco Pana Redaktora, aby przel:onal Paniq Katarzynq Matejuk do tego, aby swojq
hurmanitarnE postawq przeniosla poza teren naszego R.O.D.
Kolejnym niewinnym jak ite2 bardzo pokrzywdzonym przez Terz4djakto wynika z jegowypowiedzi udzielonej
Panu Redaktorowijest Pan Stanistaw P6tka. W swojej wypowiedzi ktamliwie turierdzi, 2e wykopal r6w, kt6ry
przechodziobok dlziatki, kt6rq on u2ytkuje. Dlac;:ego ktamie? T.arzEdwyjadnia:, ze ten row istnieje od dawna jest
wfasnosciq Urzgdu Miasta a konserwacjq tego rowu zajmuje siq firma Wodkan, co mo2na sprawdzii. Jedyne, co
Pan Stanistaw P6tka mial wsp6lnego ze wspomnianym rowem to to, 2e zaproponowalTarzqdowi, 2e odmuliten

row, na co otrzymat zgodq. W zamian zostaty mrr odpisane gorlziny za prace spoteczne wykonane na rzecz
Ogrodu. Klamstwem jest tak2e to, 2e dziatka, ktcira zostafa mu przekazana w u2ytkowanie byta jednym wielkim
bagnem. Dziatka przekazana w u2ytkowanie dla Pana Stanistawa P6lki byta jedynie mocno zaniedbana nie
posiadata zewnqtrznego ogrodzenia, kt6re nie byto potrzebne poprzedniemu wta6cici€lowi ibyta bardzo mocno
zachwaszczona. Kolejnym ktamstwem tego Panarjest atak na Prezesa Mirostawa Klejnowskiego o to, 2e przez
dwadziedcia lat Pah Prezes niczego siq nie dorobit na swojej dziatce. Informujemy Pana Stanislawa P6lkq i pana

Redaktora,i2obecnyPanPrezesMirosfawKlejnowski

UchwatelTarzqduzdnia 09.11.2004rokustatsiq
u2ytkownikiem swojej dziatki to jak by nie liczyi do dwudziestu lat u2ytkowania to troszkq brakuje. Niby mate
ktanrstwo, ale jednak klamstwo. Nale2y zadac pytanie, dlaczego Pan Redaktor nie pr6buje ustalii fakt6w tylko robi
reportaz na stowo.'Dopuszcza Pan Redaktordo prom6wieri szkalowania jak iwprowadzania w btqd opiniq
publicznq?. U2ytkowana przez Pana Prezesa Mirr:stawa Klejnowskiego dziatka jest typowo owocowo-warzywnE
dzialkq, co nie dyskwalifikuje go z bycia Prezesenr, W nastqpnym swoim ktamstwie pan p6tka za'zucadla pana
Wiceprezesa Marka Laty to, 2e dziatka przez niego u2ytkowana jest zaniedbana, czyli w stownictwie tego pana
panuje na niej,,SYF " Proponujemy Panu Potce, abynajpierwsiq przyjrzal porzqdkowi, jaki panuje
na jegodziaice
jak ina dzialkach tych dw6ch Pari towarzyszqcyclr mu w reporta2u iaby porzqdki
zaczynalizawsze od wtasnego
podworka albo lepiejod wtasnego ogr6dka. Szanowny Panie Ptitka jak Panu wiadomo pan
Marek Lato jest osobq
starszq w dodatku samotnE. W ostatnim roku jeg,o stan zdrowia ulegt nagtemu pogorszeniu. Na poczqtku
2016
roku Pan Marek Lato przeszedt powaZnq operacjr; a nastepnie dtugotrwatq rehabilitacjq zakofczonq pobytem
w
sanatorium natomiast pod koniec 2016 roku miat powa2ne ktopoty z ukladem krq2enia i byl hospitalizowany
w
nastgpstwie, czego,byl po raz kolejny rehabilitowany iskierowany do sanatorium. panie p6lka, pan, jako
osoba te2
z powa2nymi klopotami ze zdrowiem powinien to zrozumiei, 2r: kto6 te2 mo2e miei problemy
zdrowotne a nie w
ktanrliwy sposob dawac upust swojej frustracji i zajadle atakowai innego chorego cztowieka. pan
Marek Lato nie

jakimi bory'ka siq ktopotami zdrowotnymi i poprosil Zarzqd o wyrozumiato(i.
Zarazem zloi.ylla'rzEdowi deklaracjq, 2e gdy tylko poprawi sig jego stan zdrowia dopr.owadzi dziatkq do nale2ytego
porzqdku. W reporta2u nic Pan P6tka nie wspomina o tym jak na sw6j spos6b drqczyf telefonicznieZarzqd R.O.D. i
ori'rieszkat poinformowacZarzqdu,

z

wladze P.7.D, W kr6tkim okresie czasu Pan P6tka na stuibowy numer telefonu Prezesa wykonal bardzo du2q ilo6c
polqczeri, 7 cze1o'czQ:ii zostata zarejestrowana na poczcie gtosowej. W wiadomoiciach pozostawionych na
poczcie gtosowej obra2at Prezesa Zarzqdu stowamiwulgarnyrni i obel2ywymi. Pan Stanislaw P6tka wydzwaniat
takze na prywatny numer telefonu do Skarbnikit Zarzqdu Pana Romualda Kokoszki, w kt6rych to obra2at i
pomawialgo pozostawial r6wnie2 wiadomoSci rra poczcie gfosowej Pana Kokoszki, co posiada Zarz4d,w formie
nagran audio w swojej dokumentacji. Wielokrotnie nachodzit w biurze Wicepreze sa O.7w Lublinie oddzial w
Biaiej Podlaskiej przy ulicy Kr6tka 3 w trakcie tych wizyt Pan P6tka przedstawiat nie prawdziwe fakty, w kt6rych

bezpodstawnie pomawiatoskar2al Zarzqd. Nigdy inigdzie Pan Stanislaw P6tka nie przedstawit2adnych dowod6w
na stawiane zarzurly wobec Tarzqdu. Wzywany prawidfowo na posiedzeniaZarzqdu za tamanie Regulaminu nie

stawiatsig, czym r,rtwierdzat Zarzqd w przekonaniu,2e ma lekcewa2qce podeji;cie do Zarzqdujak ido Regulaminu.
nie widzqc mo2liwoSci osiqgniqcia z Panerm P6tkq poro:zumienia podjqt Uchwatq o pozbawieniu go
Czlonkostwa w P.Z.D. a po nastqpnych przewinieniach tego Pana Zarzqd podjqt Uchwatq o rozwiqzaniu z Panem
Stanistawem Potkq umowy dzier2awy dziatki, ocl kt6rej Pan St;rnistaw P6lka odwotat siq w trybie ustawowym do
Sqdu (rozprawa w toku). Pan Stanislaw P6tka Sinriadomie brnq do konfrontacji zZarzqdem przed Sqdem. Celem,
jaki postawit sobie Pan Stanistaw P6tka jest doprowadzenie do ukarania Zarzqdu lub kt6regod z jego Czlonkow
'Zarzqd

wyrokiem skazujqcym, co w konsekwencji bqdzie skutkowato wykluczeniem z pelnionej funkcji.
Wypowiadajqcy siq rownie2 w reporta2u Pan Bcgdan Pacyriski byt w przesztojci Wiceprezesem Zarzqdu w nasiym
R.o.D' Zostat on dyscyplinarnie przbzZarzqd usuniqty z zajmowanej funkcji, poniewa2 nie wykonywat
postanowienZarzqdu,lecz pr6bowat dziatai na wtasnq rqkq nie uzgadniajqc tego zZarzqdem. Pan Bogdan
Pacynski, gdy byt wZarzqdzie r6wnie2 pobierat rtagrody, o kt6rych najwyralniejzapomniat izapewne zapomnial,
ze jest to zgodne ze Statutem P,Z.D. Korzystat nSwnie2 Pan Bogdan Pacynski z wyjazd6w szkoleniowych
dla
Cztonk6w Zarz4du' do Okuninki, kt6rego to koszt:a w bilansie rocznym ujqte sE, jako szrkolenia aktyw6w. Na
dziatce, kt6rq u2ytkuje Pan Bogdan Pacyriski doszukai siq mo2na wielu nieprarruidlowoici niezgodnych z
regulaminem choiby takie jak doprowadzenie energii elektrycznej od sqsiadujqcych z dzialkami prywatnych
gospodarstw domowych bez wiedzy zgody 7arze1du. Taka prowizorka stwa rza zagro2enie po2aru
na terenie
naszego Ogrodu, Nieprawidtowo5ci doszukai siq mo2na r6wnie2 wzglqdem altany znajdujqcej
siq na jego dziatce
jak i w tym, 2e w Ogrodzeniu zewnqtrznym nasz(:go ogrodu (ogrodzenie
nale2qce do R.O.D) od strony Skodeksu
bez wiedzy izgody Zarzqdu zamontowatbrankq wej6ciowq na swojq dziatkq. pan Bogdan pacyriski
uchylaisiq
tak2e od optat dzialkowych, co w konsekwencji :;kutkowato tyrn, i2 zostat ukarany przezzarzqd
karq Nagany.
7.nana jest te2 Zarzqdowisprawa samowolnego przywtaszczenia kilku taczek 2wiru przez pana
Bogdana
Pacyriskiego na szlkodq innego dziatkowicza itylllo to, 2e nie wplynqta oficjalna skarga
od poszkodowanego
uchronito go to przed karq' Pan Bogdan Pacydskiw zwiqzku z tym,2e niedane mu bylo
zrobienie kariery dzialacza
dziatkowego, gdy dlziatat w Tarz4dzie w ramach z:emsty za to w tak perfidny spos6:b wypowiada
siq o dziataniach

Tarz4du Pan Bogdlan Pacyriski r6wnie2 na.Walnych Zgromadzerniach wsp6lnie z grupA
kilku dziatkowc6w
probujqcych przejqi wladzq w naszym R O D zar:howywal siq niestosownie
do powagi Walnego Zgromadzenia.
Podsumowujqc dziatania tej grupy dziatkowc6w
iak i dziaiania Pana Redaktora nasuwa siq powiedzenie w
zmienionej formie, 2e Tonqcy dziatkowiec Telewizji siq chwyta. Prosimy pana
Redaktora aby zapoznat siq z
opiniami dziatkowc6w piynqcymi z catej Polski zarmieszczanych na stronie Krajowej
Rady p.Z.D w Warszawie co
sqdzq na temat Pana reporta2u i ustosunkowanir: siq do nich.
Zyczy'my Szanowndmu Panu Redaktorowisamych sukces6w

przedstawianych reportaiach jak i te2 tego, aby

r1y

w realizacji reporta2y, wiqcej obiektywizmu w

przyszto(ci Fran Redaktor zostaf prezesem takiego Ogrodu

Dziatkbvi'ego, o kt6rym byl Pana reportaz ijeszr:ze tego, aby F'an Redaktor miat w nini samych takich

nieskazitelnych dziatkowc6w, jakich prz'edstawit Pan w swoim reporta2u.
Pomimo wszystko z wyra;zami Szacunku do Pana Redaktora
TanzEd Stowarzyszenia Rodzinnyr:h Ogrod6w Dzialkowych im. J.

l. Kraszewskiego w Bialej Podlaskiej

Jak ite2 cata reszta pozostat'ych Dziatkowc6w naszego R.O,D.
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