
Szczecin, 3.12.2013 r. 

Pan 

Bogdan Borusewicz 
Marszalek Senatu 

Stanowisko Okręgowego Zarządu 
oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD 

w Szczecinie 
w sprawie pisma Pani Grażyny Piszczały 

na stronie internetowej Senatu 

Zamieszczone w dniu 2 listopada 2013 roku pismo na stronie internetowej Senatu, 

przedstawiającej się, jako redaktor „Afery Prawa"' - Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy - jest 

oskarżaniem wszystkich i o wszystko. 

Zarzuty podnoszone pod adresem Sejmu. Polskiego Związkowi Działkowców są kłamstwami, jak 

również są wytworem wyimaginowanej chorej wyobraźni autorki, zmierzającej swoim wystąpieniem do 

dewaluacji wartości przyjętej przez Sejm ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dniu 22 listopada 

br.. a skierowanej do Senatu. 

Pani Grażyna Piszczoła nie jest, ani nigdy nie była członkiem PZD. Wszystkie pozwy i skargi 

kierowane do Sądu o wydanie działki kończyły się negatywnymi dla niej wyrokami sądowymi: 

- IC 773/08 - o odrzucenie pozwu 

- IC 3313/09 - o oddalenie powództwa 

-11 Ca 464/09 - oddalający apelację 

-11 Ca 1089/12 odrzucający skargę 

- z dnia 13.03.2013 roku - wniosek o wznowienie postępowania odrzucony. 

Nie znajdując uznania swojej racji, kieruje listy do przeróżnych Instytucji Państwowych min. 

Rzecznika Praw Obywatelskich. Sądu Najwyższego, Prokuratury itp. stosując wymyślone przez siebie 

kłamstwa. 

Walczy z Urzędem Miasta w Szczecinie, ze Spółdzielnią Mieszkaniową. 

Działkę po śmierci męża przekazała osobie bliskiej - Panu Bogusławowi Nowackiemu. Pani 

Grażyna Piszczoła i jej syn Robert złożyli oświadczenie, że nie wnoszą żadnych roszczeń finansowych 

wobec Zarządu ROD im. „Skolwinka" w Szczecinie. 

Pomimo przekazania działki osobie bliskiej i rozliczenia się z nią za nasadzenia i urządzenia na 

działce, nie przestaje szkalować PZD, prowadzi kampanię oszczerczą posługując się wymyślonymi 

kłamstwami. 

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy - „Afera prawa" nie istnieje, jako stowarzyszenie ani 

firma i Pani Grażyna Piszczoła nie jest redaktorem „Afery prawa", na co się powołuje w swoim 

wystąpieniu. 



Wyrażamy ubolewanie z powodu zamieszczania w intemecie takich oszczerczych, a 

wynikających z niezrównoważenia piszących osób pism do publicznej wiadomości. Dzisiaj na 

stronie internetowej można zarzucić wszystko, nawet to, co jest kłamstwem i oszczerstwem, dlatego 

zamieszczanie takowych wynurzeń osób szukających sprawiedliwości powinno cechować dużą 

ostrożność. 

W załączeniu oświadczenie o rozliczeniu się z PZD, a materiały sądowe są dostępne w aktach 

sądowych. 

Z wyrazami szacunku 

Członek Prefeydium OZ PZD 
— > j 

Prezes >ZD 

Pr/.ewpdfńcząca 
Okręgowej Kfomisii Rewizyjnej 



Szczecin 04 lipca 2010 r. 

Robert Piszczoła 

Okręgowy Związek PZD w Szczecinie 
Zarząd Ogrodów Działkowych 
im. „Skolwinka „ 
w Szczecinie 
ul. Bajeczna 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany Robert Piszczoła legitymujący się dowodem osobistym 
'.amieszkały przy w Szczecinie składam oświadczenie do Okręgowego Związku PZD 
[arządu Ogrodów Działkowych im. „Skolwinka" w Szczecinie, iż nie roszczę sobie prawa do działki po 
:marłym Marianie Piszczoła a w ramach porozumienia przekazuje majątek w postaci altany murowanej 
nasadzenia na rzecz Bogusława Nowackiego zam. w Szczecinie. 

Altanę murowaną i nasadzenia przekazuje nieodpłatnie na jego rzecz. 

Robert Piszczoła Bogusław Nowacki 



Szczecin 27 maja 2010 r. 

ZAWARCIE UMOWY POMIĘDZY 
Grażyna Piszczoła a Bogusławem Nowackim 

Przekazania altany i nasadzeń bez jakichkolwiek opłat 

Grażyna Piszczoła zamieszkała przy w Szczecinie Drzekazuje na rzecz 
Bogusława Nowackiego zamieszkałego przy w Szczecinie bezpłatnie bez 
żadnych zobowiązań altanę mieszczącą się na Rodzinnych Ogrodach Działkowych przy ul. Bajecznej w 
Szczecinie - działki H 5 oraz nasadzenia i inne rzeczy znajdujące się w ogrodzie tj. narzędzi 
ogrodniczych. 

Bogusław Nowacki zgadza się na warunkach określonych PZD - ROD w Szczecinie przejąć działkę i 
złożyć deklarację w Zarządzie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im „ SKOLWINKA" w Szczecinie przy 
ul. Bajecznej. 

Grażyna Piszczoła Bogusław Nowacki 
Podpis podpis 

rl/i 
^aKadoi \W t ł o f o M o / Swe,»" o^roei^a^ 

j !f 
" . W&Ober) J/m t? sOcjyt/? b/0Śec Źartęsfa R&f) 3Mo//?/*,At 

^ ^ a ^ n ^ T ^ o ^ ~ , a ten* 

0 o óc/ c>/ot (ą)£) fi j Jioi^ackz ć W J 

fOtZl ona Pt^r^o h 

Szczęt*? 4 . 07 2 O/os 


