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Skarga	do	Redakcji	/Portalu	Esencja		
Na	Pawła	Musiała,	który	opracował	artykuł	:	o	treści	:	Oświadczenie	…(	cytowane	
poniżej)	oraz	promowanie	to	na	innych	portalach	społecznościowych	
	
	
Żądanie:		
1)oficjalnych	przeprosin	na	w/w	stronie	i	portalach	społecznościowych	usunięcie	
Oświadczenia	Mateusza	Bieszke	do	dnia	12.11.2020	
2)	nie	umieszczenia	mojego	sprostowania,	ze	względu	na	brak	chęci	kontynuowania	
tematu	i	zbyt	duże	szkody	psychiczne	–	niniejsze	pismo	przesyłam	do	wiadomości	
redakcji	
3)	w	przypadku	niedostosowywania	się	do	powyższych	próśb	–		zostanie	skierowane	
zawiadomienie	o	popełnieniu	przestępstwa	w	stosunku	do	redakcji/jak	i	autora	
	
	
Przypominam:	
Powołując	się	na	zniesławienie	(art.	212	k.	k.)	i	znieważenie	(art.216	k.	k).	Artykuł	212	
§1	 k.	 k.	 stanowi:	 „Kto	 pomawia	 inną	 osobę,	 grupę	 osób,	 instytucję,	 osobę	 prawną	 lub	
jednostkę	 organizacyjną	 nie	 mającą	 osobowości	 prawnej	 o	 takie	 postępowanie	 lub	
właściwości,	 które	mogą	poniżyć	 ją	w	opinii	 publicznej	 lub	narazić	 na	utratę	 zaufania	
potrzebnego	dla	danego	stanowiska,	zawodu	lub	rodzaju	działalności,	podlega	grzywnie,	
karze	ograniczenia	 lub	pozbawienia	wolności	do	roku”.	§2	przewiduje:	 „Jeżeli	sprawca	
dopuszcza	się	czynu	określonego	w	§1	za	pomocą	środków	masowego	komunikowania,	
podlega	grzywnie,	karze	ograniczenia	wolności	lub	pozbawienia	wolności	do	lat	2”.	
Artykuł	216	§1	stanowi:	„Kto	znieważa	inną	osobę	w	jej	obecności	albo	choćby	pod	jej	
nieobecność,	 lecz	 publicznie	 w	 zamiarze,	 aby	 zniewaga	 do	 osoby	 tej	 dotarła,	 podlega	
grzywnie	albo	karze	ograniczenia	wolności”.	 §2	przewiduje:	 „Kto	znieważa	 inną	osobę	
za	pomocą	środków	masowego	komunikowania,	podlega	grzywnie,	karze	ograniczenia	
wolności	albo	pozbawienia	wolności	do	roku”.	
	
	
Żądam	natychmiastowego	sprostowania	i	publicznych	przeprosin,	za	publikacje	
oświadczenia	Pana	Mateusza	Bieszke		które	w	mocny	sposób	mnie	zniesławia	i	
powoduje	uszczerbki	na	zdrowi	psychicznym.	
		
Sprostowanie	poniżej	w	załączniku.	Przede	wszystkim	odniesienie	się	do	
wydanego	oświadczenia.	
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Redakcja	esencjagdyni.pl	otrzymała	oświadczenie	Stowarzyszenia	Ognisko	TKKF	„Checz”	w	sprawie	ostatnich	wydarzeń,	które	miały	miejsce	
w	„Ogrodzie	Społecznym”	prowadzonym	przez	Fundację	Zmian	Społecznych	Kreatywni.		

Całość	tekstu	cytujemy	w	oryginalnej	pisowni:	

Dzień	dobry,	

Chcieliśmy	odnieść	się	do	sprawy	„likwidacji	Ogrodu	Społecznego	oraz	zabrania	zwierząt	z	tego	terenu”	

Teren	na	którym	znajduje	się	Ogród	Społeczny	

– wieczystym	użytkownikiem	terenu	jest	Stowarzyszenie	Ognisko	TKKF	„Checz”	Gdynia	
–	Stowarzyszenie	co	roku	z	tytułu	użytkowania	terenu	uiszcza	opłatę	za	dzierżawę	do	Urzędu	Miasta	

Nie	zgodne	z		faktami.	W	trakcie	ustalania.	

Pierwsza	bardzo	ważna	rzecz	cały	teren,	o	którym	mowa	oddany	jest		FOOTBALL	
CLUBOWI					(	jeszcze	nie	wiem	na	jakich	zasadach	–	ponieważ	Zarząd	TKFF	CHECZ,	nie	
odpowiada	na	żadne	pismo	w	tej	sprawie,	po	jeszcze	jednej	prośbie	będzie	
skierowana	do	Sądu	Administracyjnego,	w	sprawie	unikania	odpowiedzi	przez	w/w	

Organizacje	pozarządowe,	które	wykonują	zadania	publiczne	bądź	dysponują	
majątkiem	publicznym,	muszą	udostępniać	informację	publiczną.	Taki	obowiązek	
nakłada	na	nie	ustawa	o	działalności	pożytku	publicznego.	Do	tej	pory	nie	
otrzymałam	na	pismo	skierowane	9.10.2020	
	

– w 2014 roku Stowarzyszenie TKKF Checz Gdynia podpisało z Fundacją Zmian Społecznych 
Kreatywnych porozumienie o bezpłatnym udostępnieniu terenu na cel utworzenia Ogrodu Społecznego 
przy ul. Zamenhofa 17, które zostało rozwiązane za porozumieniem stron 30 kwietnia 2020 roku 
(rozwiązanie porozumienia o udostępnieniu terenu podpisane przez Panią Aleksandrę Mróz-Wykusz – 
załącznik nr 1) 

1)Pan	Mateusz	Bieszke	w	obu	przypadkach	podpisywał	w/w	dokumenty,	co		nie	jest	
zgodne	z	prawem.		

Pan	Mariusz	Bieszke	–	pospisuje	się	pełnym	imieniem	i	nazwiskiem						(	widać	to	na	
podpisanej	ugodzie	z	w	sprawie	zwierząt)	

W	wielu	przypadkach	–	Pan	Mateusz	Bieszke	podpisywał	się	tylko	samym	
nazwiskiem,	co	nie	zgodne	z	prawem,	bo	nie	jest	członkiem	stowarzyszenia.	Nie	jest	
uprawniony	do	reprezentacji	stowarzyszenia.	Wprowadzał	przez	to	błąd		Fundację	
Zmian	Społecznych	KREATYWNI,	przez	cały	okres	trwania	umowy.	

Pan	Mateusz	Bieszke	od	2014	był	jedyną	osobą,	która	kontaktowała	się	z	nami	we	
wszelkich	sprawach	ogrodu,	zapewniając	nas	pełnych	prawach	reprezentacji	
Stowarzyszenia.	

Co	ewidentnie	pokazuje	nadużywanie	zaufania	i	działanie	niezgodne	z	prawem.		



Przykład:	

 

 

	

2)	Po	drugie	Pan	Mateusz	podstępem		wydobył	podpis	ode	mnie	na	porozumieniu	
ze	stron,	mówiąc,	że	jako	CHECZ	i	Radny	dzielnicy	ma	szansę	zdobyć	więcej	
pieniędzy	na	ogrodzenie	i	na	swoje	pomysły	związane	z	doinwestowaniem	
CHECZY	i	w	istocie	faktyczne	podpisanie	porozumienia		nastąpiło	to	w	dniu	
25.05.2020r.	

 

– 30 kwietnia 2020 roku między organizacjami podpisano porozumienie partnerskie o wspólnym tworzeniu i 
prowadzeniu ogrodu społecznego, zastrzegając że wszystkie decyzję będą zapadały wspólnie (załącznik nr 2) 

3)	Partner	oddał	nam	teren	w	2014roku	(również	podpisywał	Umowę	Mateusz	
Bieszke),	oddany	teren	był	gruzowiskiem,	publiczną	toaletą.	Zdjęcia	w	zał.	



 

Pan	Matusz	Bieszke	w	imieniu	władz	stowarzyszenia	zaproponował	nam	sam	ten	
teren…	przez	blisko	7		lat	jako	Fundacja	(	jak	i	prywatnie)	zainwestowaliśmy	w	
ten	teren	blisko	200.000	zł.	Idea	ogrodu,	dla	mnie	i	dla	sąsiadów	była	bardzo	
ważnym	przedsięwzięciem,	włożyliśmy		również	w	niego	mnóstwo	pracy.	

Jest	dla	mnie	też	ciekawostką,	że	Pan	Matusz	(	bo	on	jest	główną	postacią	w	tym	
sporze)	nie	interesował	się	terenem	przez	7	lat.		A	zaczął	kiedy	teren	został	
uporządkowany	i	doinwestowany.	

Kiedy	ogród	stał	się	bardzo	popularny,	Pan	Mateusz	Bieszke	składał	nam	różne	
pomysły	biznesowe.	Wiem,	ze	TKFF	CHECZ	wymaga	ciągłych	inwestycji	i	pieniążki	
są	bardzo	potrzebne.	Oto	przykład	emaila	o	wspólnych	planach	działalności.	



 

Kiedy	nastąpiła	pandemia,	lock	down,	nastąpił	rozkwit	pomysłów	z	naszej	strony.	
A	przy	tym	ogromny	nakład	pracy,	była	ku	temu	przestrzeń.	W	odnowę	ogrodu	i	
prace	porządkowe	było	zaangażowanych	20	osób	(	w	tym	wolontariusze	
zagraniczni).	

Kiedy	pojawiły	się	problemy????	

4.06.2020	Matusz	Bieszke	poinformował	mnie,	że	miał	jedno	spotkanie	z	
Aleksandrą	Markowską	i	Michałem	Guciem	i	„że	miasto	zabrania	afiszować	się	z	
działaniami	ogrodu”,	nie	życzy	sobie	reklamowania	wydarzeń	ogrodu	na	
facebooku…przez	mnie	

Zareagowałam	oburzeniem	na	to	ograniczenie	wolności.	

Sms	–	print	screeny	



 



 



 

 

 

 

Od tego momentu zaczęło się szukanie powodów na „wyrzucenie nas 
z ogrodu”. 

W	okresie	kiedy	obowiązywało	porozumienie	partnerskie:	
*	Fundacja	podejmowała	działania	i	inwestycje	w	ogrodzie	bez	naszej	wiedzy,	zgody	–	łamiąc	zapisy	porozumienia	–	„ustalenia	i	
decyzję	w	sprawie	ogrodu	będą	zapadały	wspólnie” Rozmawialiśmy	cały	czas	ze	sobą	o	ogrodzie,	o		czym	
świadczą	smsyJ	również	powyżej	np.	O	malowaniu	płotków,	sam	Pan	Matusz	zlecał	
nam	pracę.		

 
* 12 czerwcu 2020 roku Fundacja skierowała do Stowarzyszenia wniosek o uregulowanie należności za prace 
oraz inwestycje wykonane w ogrodzenie społecznym w kwocie około 60000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100) 

* 05 sierpnia 2020 roku Pani Prezes Fundacji groziła członkom Stowarzyszenia, że „nas zniszczy”  

 Nigdy słowa takie nie padły. Proszę o dowody. 
* 05 sierpnia 2020 roku Fundacja skierowała pismo do naszego Stowarzyszenia zarzucając „postępowanie, 
niezgodne z umową partnerską” oraz wezwanie do uregulowania należności wylistowanych w dniu 12 czerwca 
2020 roku. Jednocześnie zadeklarowała, że w w przypadku nieuregulowania należności, Stowarzyszenie 
zostanie zgłoszone najpierw do Krajowego Rejestru Dłużników  

 

Ponieważ	Pan	Mateusz	powiedział	nam	niespodziewanie(5.08.2020),	że	cały	
dorobek	7	lat	mamy	wynieść	tego	samego	dnia	do	godz.00.00		

Sms. 



 



 

Poza	tym	zaczęłam	się	bać,	Pan	Mateusz	pochwalił	się,	że	współpracuje	teraz	z	
Panem	Guciem	i		Panią	Markowską,	zaczęłam	się	bać	o	swoje	zdrowie	i	przyszłość	
ogrodu,	ponieważ	od	dłuższego	czasu	mam	poczucie,	że	nękają	mnie	oni	
psychicznie,	z	tego	powodu	też	leczę	się	z	depresji.	Odczuwam	strach	i	lęk	.	

Co	do	należności		zgadza	się:	ponieważ	Pan	Matusz	Bieszke	zlecił	mi	prace	
remontowe	(	za	które	do	dnia	dzisiejszego	nie	zapłacił,	sprawą	zajmuje	się	firma	
windykacyjna,	nie	uregulował		również	należności	za	zakup	worków,	druk	ulotek,	
organizacja	imprezy	promocyjnej	klubu	2700zł		sesje	zdjęciową	–	3000	zł	w	
związku	otwarciem	szkółki	piłkarskiej	Akademia	Piłkarska	SP	10		

 

 
* 13 sierpnia 2020 roku Pani Prezes Fundacji opublikowała w social mediach informacje, że podjęła decyzje o 
likwidacji ogrodu, a następnie w komentarzach wypowiadała się w zły sposób o naszym Stowarzyszeniu, które 
jest partnerem tego ogrodu      

Prawdą,	jest	to,	że	oficjalnie	zrezygnowaliśmy	z	prowadzenia	ogrodu	5.08.2020r.,	
prosząc	o	czas	na	wyprowadzkę.		

Było	to	wynikiem	szantażowania	nas,	straszenia,	że	nie	mamy	nic	publikować	na	
facebooku.	Pan	Mateusz	straszył	nas,	że	spakuje	nas	do	05.08.2020r.	do	godz.	
00:00	i	założy	łańcuch	z	kłódką		na	furtkę.	Zaczęłam	się	bać,	więc	podjęliśmy	
decyzję	o	rezygnacji.	

Prosząc	jedynie	o	czas	–	na	zabrania	rzeczy	lub	zapłacenie		za	te	rzeczy,	które	mają	
pozostać.	

Formalnie:Pragnę poinformować, że Pan Mateusz Bieszke 
wypowiedział nam umowę bezskutecznie – nie podając 
konkretnych powodów, ponadto próbował nie zgodnie z prawem 
pozbawić nas własności do majątku, pisząc, że jeżeli nie 
zabierzemy rzeczy, zbywamy się prawa własności. 

Oto korespondencja, którą wysyłaliśmy – która pozostawała bez 
odpowiedzi. 
Próbowaliśmy negocjować termin wywożenia rzeczy, trzymania zwierząt, 
ale bezskutecznie. Wszystkie pisma pozostawały bez odpowiedzi. 
Mimo, że były skutecznie dostarczone.  
  
Ostatecznie wiele rzeczy zostało zniszczonych, których nie 
zdążyliśmy wywieźć : 

- scena  



- stajenka  
- piec 
- ogrodzenie – płotek 
- palenisko 
- domek dla królików  

 
Łączny koszt ok.20000 zł  

 
W załączeniu również zdjęcia:  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 Gdynia, 31.08.2020  
 

TKFF CHECZ 
 
 
Witam, z powodu braku odpowiedzi na nasze dwa pisma i założenie łańcucha na 
furtkę wejściową do ogrodu społecznego, przypominamy, że wystąpiliśmy o 
uregulowanie bieżących należności w związku z poniesionymi  inwestycjami w 
rzeczy ruchome na terenie ogrodu, które w chwili obecnej zostały zawłaszczone. 
 
Podkreślaliśmy, że nie wyraźnie zaznaczyliśmy, że naszą wolą nie jest ich zbycie. 
Jest to nasz majątek ruchomy, który  stanowi naszą własność. Niestety w przypadku 
bezzasadnego wypowiedzenia umowy – zostaliśmy narażenie na duże straty 
materialne. Dlatego żądamy uregulowania noty obciążeniowej.  
 
 
Nadal w ogrodzie są rzeczy, które stanowią bardzo osobistą własność, prosimy 
umożliwić nam zabrać części tych rzeczy. 
 
Ogród należał do nas przez 10 lat, wprowadził nas Pan w błąd rozwiązując  umowę 
(IV 2020) i podpisując kolejne porozumienie, działając na własną korzyść. I następnie 
wypowiadając kolejne porozumienie. Namawiając nas do kolejnych nakładów 
finansowych na rzecz Ogrodu.  
 
Wyznaczony termin nie spełniał wymogów KPA, a cytowany artykuł o wyzbyciu się 
rzeczy jest błędnie  zinterpretowany przez Pana, tym bardziej WYRAŹNIE 
PODKREŚLAILIŚMY NASZE PRAWO DO WŁASNOŚCI I NIE WYRAZLIŚMY WOLI 
WYZBYCIA SIĘ RZECZY 

– 17 sierpnia Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję biorąc pod uwagę m.in wskazane powyżej powody o 
rozwiązaniu porozumienia partnerskiego pomiędzy naszym Stowarzyszenie, a Fundacją Zmian Społecznych 
Kreatywni, które zostało wysłane Pocztą Polską i wskazano w nim termin 7. dni od dnia otrzymania pisma na 
odbiór rzeczy i zwierząt będących własnością Fundacji. W piśmie podano informacje, że rzeczy pozostawione w 
ogrodzie po upływie terminu wskazanego będą traktowane jako wyraźna wola wyzbycia się rzeczy, co 
skutkować będzie uznaniem rzeczy i zwierząt, jako porzucone (załącznik nr 3) 
* przesyłka została odebrana w dniu 18 sierpnia – numer przesyłki Poczta Polska 00859007734516649985 
* zgodnie z powyższym tym termin odebrania zwierząt i rzeczy minął 25 sierpnia 

W biznesie rzeczą normalną jest zakończenie współpracy, gdy jedna ze stron nie wywiązuję się z ustalonych 
zasad oraz moralności. Urząd Miasta nie miał żadnego wpływu na naszą decyzję o zakończeniu współpracy z 
Fundacją. 

 

 

 



 
 

Gdynia, 8.09.2020 
 
 
  

TKKF CHECZ 
 
 

Wezwanie :do wydania rzeczy  i uregulowania należności za inwestycje 
dokonane na terenie ogrodu społecznego ( w załączniku  tabela). 
W wyniku brak podstaw prawnych wypowiedzenia umowy użytkowania ogrodu, a 
jednocześnie  przy braku możliwości odbioru rzeczy (założenie kłódki z łańcuchem 
na furtkę dnia 27.08.2020), Proszę o umożliwienie zabrania rzeczy ruchomych w 
miesiącu wrześniu  ( z powodu wielu materiałów i przedmiotów znajdujących się w 
ogrodzie operacja ta wymaga jednego miesiąca). Proszę o kontakt w tej sprawie. 
Sprawa została zgłoszona do prokuratury, z powodu braku odpowiedzi na 
wcześniejsze wezwania: ponieważ postepowanie Pana Mateusza Bieszke nosi 
znamiona przywłaszczenia 
 

Gdynia, 13.09.2020 
 
 
  

TKKF CHECZ 
 
 

Wezwanie :do wydania rzeczy  i uregulowania należności za inwestycje 
dokonane na terenie ogrodu społecznego ( w załączniku  tabela). 
W wyniku brak podstaw prawnych wypowiedzenia umowy użytkowania ogrodu, a 
jednocześnie  przy braku możliwości odbioru rzeczy ( założenie kłódki z łańcuchem 



na furtkę dnia 27.08.2020), Proszę o umożliwienie zabrania rzeczy ruchomych w 
miesiącu wrześniu  ( z powodu wielu materiałów i przedmiotów znajdujących się w 
ogrodzie operacja ta wymaga jednego miesiąca). Proszę o kontakt w tej sprawie. 
Sprawa została zgłoszona do prokuratury, z powodu braku odpowiedzi na 
wcześniejsze wezwania: ponieważ postepowanie Pana Mateusza Bieszke nosi 
znamiona przywłaszczenia. 
 
  
Proszę o zdjęcia łańcucha z ogrodzenia, aby swobodnie można było dostać się do 
ogrodu. 
Proszę również z związku bezpodstawnym zerwaniem umowy uregulowania 
należności za powyższe inwestycje, niemożliwe jest zabranie kilku rzeczy, gdyż 
stracą one na wartości lub są niemożliwe do odzyskania: 
W 2020 r. 
 

 

Jest to nieprawda. Poniżej sms napisane przez samego Mateusza 
Bieszke. 

 

– 26 sierpnia Stowarzyszenie skierowało pismo do Straży Miejskiej pismo z informacją, że Fundacja zgodnie z 
pismem skierowany przez nasze Stowarzyszenia nie odebrała zwierząt, w związku z czym uznaliśmy te działanie 
jako porzucenie zwierząt (załącznik nr 4) 

Ponadto w dniu 26 sierpnia otrzymaliśmy pismo od Fundacji Zmian Społecznych z informacją „że rezygnujemy z 
prowadzenia Ogrodu społecznego (…)” 

W sposób świadomy przedstawiciele Fundacji nie odebrali zwierząt z terenu ogrodu społecznego. Informacja 
została wysłana i odebrana przez osoby upoważnione. Jako Partner Ogrodu Społecznego nie byliśmy w stanie 
zapewnić odpowiedniej opieki nad zwierzętami. 

 

Wysyłaliśmy pisma, które skierowaliśmy do  TKKF 
CHECZY, na które nie dostaliśmy nigdy odpowiedzi.  W 
których negocjowaliśmy termin opuszczenia ogrodu i 
przeniesienia zwierząt i aby spokojnie załatwić w/w sprawę. 
Pisma pozostały bez odpowiedzi.  

Wydaje nam się, że tak prostą sprawę można było załatwić 
inaczej, kilka razy próbowałam porozmawiać  z Panem 
Mateuszem, ale gdy widział mnie zaczął uciekać, chować. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kwestia zwierząt w Ogrodzenie Społecznym 

 

Zasadnicze pytanie brzmi: czy zwierzęta zostały 
porzucone ( nieodwiedzane, niekarmione, niedoglądane 
– tak zeznawał Pan Mariusz Bieszke w postępowaniu 
administracyjnym  ( co mija się z prawdą ) czy chodzi o 
umowę, która wygasła ? 

Niestety ta „zabawa w Pana Boga” kosztował życie królików i bardzo zły stan 
pozostałych zwierząt. Nie wspomniałam tego na facebooku, ale zwierzęta 
zostały przywiezione zwykłym dostawczym samochodem, nie przypięte. Osioł 
wywrócił w momencie otwarcia drzwi. 

Planowaliśmy się wyprowadzić, bo nie chcieliśmy być dalej zastraszani i 
nękani.  Ale zaangażowano w to instytucje publiczne, które utraciły w moich 
oczach (i nie tylko moich) autorytet.  

Po co ? co chciano uwodnić ? 

Wpis z mojej strony – rejestrujący sprawę. 

Pamiętacie	sprawę	OSŁA,	KOZŁA	i	KRÓLIKÓW		i	ich	zabrania???	
ALELLUJA	!!!!		WRÓCIŁY	
PAN	B.	i	Miasto	wycofało	się	z	zarzutów.		
Szkoda,	że	zwierzęta	ucierpiały	na	zabawach	polityków…	
	
	
Niestety	nie	w	komplecie	(	króliki	w	schronisku	zaraziły	się	jakimś	choróbskiem	i	
umarłyL		Charli	jest	w	złym	stanie	(łyse	plaski	koło	oka),	Roch	ma	super	przerośnięte	
kopyta….	
	
	
	

1. 26.08.2020		r.	Straż	miejska		zabrała	zwierzęta	–	niestety		dopiero	19.10.2020	
dowiedziałam	się	jaki	był	powód(oraz	że	prowadzone	jest	postępowanie	
administracyjne	w	tej	sprawie):	„rzekome	porzucenie	między	19	a	26.08.2020”		
mimo,	że	w	tym	czasie	były		regularnie	odwiedzane,	karmione,	pielęgnowane	i	
zaopiekowane	

2. w	okresie	od	26.08.2020	–	do	19.10.2020		10	x	zmieniały	się	co	chwile	powody	
dlaczego	zabrane	były	zwierzęta	(	mam	nagrane	rozmowy),	łącznie	z	powodem,	
że	po	deszczu	powinnam	zebrać	wodę		z	ziemiJ	



3. w	okresie	od	26.08.2020	–	do	19.10.2020		napisałam	9	skarg	i	żali		-	otrzymałam	
jedną		odpowiedź			

4. aby	zobaczyć	zwierzęta	–	musiałam	wystąpić	o	zgodę	do	Prezydenta,		nie	
dostałam	odpowiedzi	do	dnia	dzisiejszego	(	nawet	jeśli	mogłabym	je	odwiedzić,		
to		musiałabym	zrobić	w	towarzystwie	strażnika	miejskiego!!!)	

5. Radny	PIS	wsparł	mnie	swoją	interpelacją	do	Prezydenta	–	w	odpowiedzi	dostał,	
stek	kłamstw	–	które	nigdy	się		nie	zdarzyły	(	moja	rozmowa	ze	strażą	miejską,	
pouczenie	mnie,	poinformowanie,	przestawienie	decyzji		-	wszystko	to	co	
powinno	się	zdarzyć,	ale	nigdy	się	nie	zdarzyło)	

6. Ja	napisałam	skargę	do	straży	–	Pan	KOMNEDANT	Wszystkiemu	zaprzeczył,	
mimo	że	jego	pracownicy	nie	potrafili	rzetelnie	odpowiedzieć	na	żadne	pytanie,	
zmieniali	powody	

7. Ten	sam	sekretarz	miasta	–	użył	innych	argumentów	w	odpowiedzi	do	mnie,	
zupełnie	sprzecznych	z	odpowiedzią	na	interpelację	

Martwię	się	o	zdrowie	sekretarza,	który	jest	tak	niestabilny		L	może	to		covid:)L		
8. W	tym	czasie	udało	się	za	to	zniszczyć	ogród	społeczny(	gdzie	mieszkały	

zwierzęta),	który	istniał		10	lat,	w	ciągu	5	dni	!	gratuluję!	
I	to	w	magiczny	sposób		znalazły	się	pieniążki	w	dobie	kryzysu	i	pandemii	na	
nowy	ogród.	
A	PAN	RADNY	Dzielnicy,	członek	klubu	CHECZ		-	który	zniszczył	dorobek	ludzkiej	
pracy	społecznej,	pytał		ostatnio,	czy	znajdą	się	jakieś	osoby	do	pielęgnowania	
nowych	kwiatkówJ	i	był	oburzony,	że	ludziom	się	już	nie	chcęJ	
	
	

9. W		końcu	udało	się	podpisać	ugodę,	gdzie	Pan	M.	Wycofał	zarzuty,		a	Pan	Jaśnie	
Największy	Samorządowiec	Prezydent	zaakceptował	ugodę	!	

	
	
	
Z	magicznych	rzeczy	lub	pandemicznych	konsekwencji,		które	się	zadziały:	

- magicznie	nie	doszły	do	mnie	dwa	razy	zawiadomienia	o	przesłuchaniu	(	zginęły)	
–	dowiedziałam	się	o	nim	sama		

- Strażnicy	Miejscy	są	w	bardzo	złym	stanie	zdrowotnym,	może	to	Covid	–	mają	
bardzo	niespójne	wypowiedzi,	nie	są	pewni	jaki	był	powód,	unikają	odpowiedzi	
lub	zmieniają	powody	

- Sekretarz	Miasta				udziela	również	niespójnych	wypowiedzi	–	martwię	się,	czy	
tak	ważne	stanowisko	może	być	piastowane	przez	obecnego	człowieka	

- Komendant	Straży	miejskiej	broni	swoich	ludzi..	którzy	nie	dopełnili	procedur	ale	
również	stracił	wiarygodność	w	moich	oczach		

- A	portal	Gdynia.	Pl	uprawia	fantastykę	–	publikując	artykuł	„zwierzęta	są	
wreszcie	w	dobrych	rękach”	–	sugerując,	że	były	zaniedbane	…ale	na	pewno	
redaktor	ma	racje,	a	myli	się	300	osób,	które	często	nas	odwiedzały,	z	tych	
dobrych	rąk	nie	powróciły	króliki	(	zdechły,	zarażając	się	czymś	od	innych	
królików	w	schroniskuL,	Charli	wyłysiał	wokół	oczu,	a	Roch	ma	super	nadwagę	i	
przerośnięta	kopyta…	

Reasumując	pobyt	zwierząt,	zaangażowanie	ludzkie	różnych	osób	z	rozmaitych	
wydziałów,	zniszczenie	ogrodu		..to	lekko	ok	60.000	zł	które	gmina	wydała	na	tą	
zabawę	z	cyklu	„	Alternatywy	4,	Franz	Kafka	z	domieszką	House	of			Cards”,	plus	
nadszarpnęła	dobre	imię	instytucji	publicznych		oraz	zaufanie	społeczne.	



	
	
	
	
	
I	dziś	ROCH	i	Charlie	wracają	i	zamieszkają	już	poza	Gdynią		!!!!	i	to	jest	
najważniejsze	
 

 

 

 

– Zwierzęta pojawiły się w Ogrodzenie Społecznym w 2019 roku, decyzja została podjęta samodzielnie 
przez Fundację Zmian Społecznych „Kreatywni”. Nasze Stowarzyszenie nigdy w sposób oficjalny nie 
wyraziło zgody na pobyt zwierząt.   

Było to uzgodnione. Przypominam, że najpierw były króliki  w 
2018  później osioł, później kozioł. 

Stały się niesamowitą atrakcją, pełniły również rolę terapeutyczną. 

– Zwierzęta okazały się własnością osoby fizycznej Pani Aleksandry Mróz Wykusz, a nie Fundacji Zmian 
Społecznych „Kreatywni” z która Stowarzyszenie (właściciel terenu) podpisało porozumienie 
partnerskie – w związku z czym ugoda zawarta przed Prezydentem Miasta Gdyni w dniu 3 listopada 
2020 roku potwierdza, że zwierzęta przebywały nielegalnie na terenie Ogrodu Społecznego 
działającego przy ul. Zamenhofa 17, a Pani Aleksandra Mróz-Wykusz wykorzystała pełnioną przez 
siebie funkcję Prezesa Zarządu Fundacji i korzystała z terenu w celu zapewnienia swoich dóbr 
osobistych 

Był to mój zakup ale w formie darowizny – rozliczony w 
Fundacji. 

– Zwierzęta znajdowały się na nieruchomości niespełniającej wymagań Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku w gminie 

Zwierzęta pełniły rolę terapeutyczną. Przepis ten nie ma 
zastosowania. 

– Stowarzyszenie wielokrotnie próbowało ustalić: 
* kto jest właścicielem zwierząt 
* w jaki sposób zwierzęta mają dostęp do wody pitnej 
* czy Fundacja posiada stosowną umowę na wywóz odchodów z ogrodu 

niestety nigdy nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi. 



Proszę podać w formie pisemnej próby ustalenia. Ponieważ takich 
prób nie odnotowałam. Wszystkie odchody zabierali ogrodnicy, jako 
nawóz naturalny, czasem Babcia p.Mateusza – p.Edzia. 

 

W związku z tym uważam, że cała sprawa związana w bezprawnym zabraniem zwierząt nie ma żadnych 
podstaw. Mieszkanka Miasta Gdyni, bez zgody właściciela, wykorzystując swoją rolę Prezesa Zarządu Fundacji 
zakupuje sobie zwierzęta, a następnie umieszcza je na prywatnym terenie, bez zgody, a następnie jest 
oburzona, że ktoś zgłosił tą sprawę do odpowiednich służb. Tym bardziej, że miała pełną świadomość, że 
zwierzęta nieodebrane we wskazanym terminie będą traktowane jako porzucone. 

Bardzo ciekawa interpretacja. W miesiącu zwierzęta odwiedzało 200 
osób i zapoznawało się z ideą ogrodu społecznego . Dorzucam 
zasady, które wisiały na ogrodzeniu. 

Zasady  w załączniki . 

W	ostatnim	czasie	Urząd	Miasta	wystąpił	z	propozycją	zawarcia	ugody,	gdyż	ustalono,	że	właścicielem	zwierząt	jest	Pani	Aleksandra	
Mróz-Wykusz.	Nasze	działania	zawsze	dbały	o	dobro	zwierząt.	W	związku	z	czym	nie	mieliśmy	żadnych	przeciwwskazań	do	
podpisania	ugody,	w	której	właścicielka	zwierząt	zobowiązała	się	do	zapewnienia	im	właściwego	dobrostanu	oraz	do	utrzymania	ich	
na	nieruchomości	spełniającej	wymagania	Regulaminu	utrzymania	czystości	i	porządku	w	gminie	(załącznik	nr	5).	

	

Ugada	została	podpisana	tylko	dlatego,	że	oznaczało	to	
natychmiastowy	zwrot	zwierząt,	na	czym	najbardziej	zależało.	
Niestety	musimy	się	odwołać,	bo	zwierzęta	nie	wróciły	w	komplecie.	

Byłam	przesłuchiwania	w	postępowaniu	administracyjnym,	
dostarczyłam	dowodów	oraz	podałam	namiary	na	świadków,	którzy	w	
tym	okresie	opiekowali	się	zwierzętami.	

Zaległości finansowe wobec Fundacji – odbiór rzeczy pozostawionych w ogrodzie 

– Termin odbioru rzeczy pozostawionych w ogrodzie kilkukrotnie był zmieniany, a my jako 
Stowarzyszenie nie robiliśmy z tego tytułu żadnego problemu. Ostatecznie wszystkie rzeczy zostały 
zabrane w połowie października 2020 roku 

Co ważne  niezabrane rzeczy – zostały zniszczone( już powyżej o 
tym pisałam) 

– Fundacja zażądała zwrotu poniesionych kosztów (załącznik nr 6) w tym zakupionych rzeczy, zwierząt oraz 
wykonanych prac m.in: 
* domek na króliki + przeróbki 2000,00 zł (własność Pani AMW, a nie Fundacji Zmian Społecznych) 
* stajenka 3000,00 zł (własność Pani AMW, a nie Fundacji Zmian Społecznych) 
* osioł 4000,00 zł (własność Pani AMW, a nie Fundacji Zmian Społecznych) 
* koza 1000,00 zł (własność Pani AMW, a nie Fundacji Zmian Społecznych) 
Przecież z dokumentów jasno wynika, że zwierzęta są własnością Pani Aleksandry Mróz-Wykusz, a nie Fundacji 
Zmian Społecznych „Kreatywni” – więc ja jakie podstawie prawnej można zarządzać za to zwrotu ? 



• namiot całoroczny 4500,00 zł 
* trampoliny 2600,00 zł 
* 2 domki drewniane 4998,00 zł 
Wszystkie rzeczy zostały wystawione przez użytkownika Ana Nke do sprzedaży w social mediach, więc 
możemy zadać pytanie czy pieniądze ze sprzedaży trafiły do kasy Fundacji, skoro są jej własnością ? 

Nie	prawda.		

Jeśli	 chodzi	 o	 „pakowanie	 dobytku”	 Fundacji	 w	 ogrodzie.	 To	
pragnę	nadmienić,	że	zagazowanych	było	ok.30	osób..	dzięki	nim	
udało	 się	 zabrać	 co	 cenniejsze	 rzeczy,	 które	 były	 narażone	 na	
zniszczenie.	W	zamian	ktoś	sponsorował	nam	transport,	pomoc.	

Nie	zmienia	to	faktu,	że	większość	z	nich	została	zniszczona:(	

Jestem,	a	nawet	jesteśmy	oburzeni	takim	postępowaniem.	

Kwestia zwrotu pracy wolontariuszy oraz mieszkańców miała trafić do Fundacji wg noty księgowej wystawionej 
przez Fundację, gdzie tu etyka, moralności. 

Nie prawda. Nota nie obejmowała pracy wolontariuszy, chcieliśmy 
wykazać tylko ilość włożonej pracy, która była wyceniona.  

Np. W 2019 roku – gościła u nas grupa Wolontariuszy z Włoch, 
Ukrainy. Pracowali cały miesiąc upiększając ogród. 

Musieliśmy przekazać im tą smutną wiadomość, że ich praca poszła 
na marne 

Nasze Stowarzyszenie nie widzi żadnych podstaw prawnych do uregulowania jakichkolwiek należności. Jeżeli 
Fundacja uważa je za zasadne to musi skierować sprawę na drogę sądową. 

Domagamy	się	zwrotu	kosztów-	za	niszczone	rzeczy.	Uważamy	to	również	za	
ogromny	brak	poszanowania	własności,	pracy	mieszkańców.	

Kwestia łączenie funkcji Radnego Dzielnicy Chylonia oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 

Kwestia do sprawdzenia w sposób jasny w wyszukiwarce KRS nr 306806. Jednocześnie podkreślamy, że pod 
zarzutami wobec M. Bieszke – kryją się 2 osoby: Mateusz Bieszke (Radny), Mariusz Bieszke (Prezes Zarządu) 

Wcześniej już pokazywałam emeile , że jedyną osobą która z nami się kontaktowała do VIII 2020 r. był Matuesz 
Bieszke.  

Dalsza działalność ogrodu społecznego 

Nasze Stowarzyszenie nie ma zamiaru likwidacji tego miejsca. Zostanie one otwarte na nowo, gdy będą na to 
zezwalać stosowne przepisy. W tej sprawie kontaktowaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Miasta, że Ogród 
Społeczny będzie dalej funkcjonował, a UM wyraził chęć pomocy. 



Wyrażamy, że najpierw się coś niszczy, a teraz tworzy na nowo. To 
marnotrawstwo środków publicznych i zaangażowania ludzi. 

Zarzutów bezpodstawnych jest zdecydowanie więcej. Skargi przez Fundację były kierowane do wielu instytucji 
jednak, żadna nie wykazała żadnych nieprawidłowości.\ 

Nie wiem o czym mowa. Na poziomie lokalnym – występuję „zmowa 
milczenia”- Rada Dzielnicy Chylonia  nie odpowiada na żadne prośby, 
pisma, interwencje Fundacji od VI 2018 r (w tej sprawie złożona 
zostanie skarga) 

Jednocześnie na podstawie przepisów art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 43 Kodeksu cywilnego, 
wzywamy do nienaruszania dóbr osobistych Stowarzyszenia Ognisko TKKF Checz Gdynia i jego członków 
polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o Stowarzyszeniu, jego działalności i jego 
członkach. 

Jest to jedyny nasz komentarz do sprawy. Nie wywiązanie się z powyższego wezwania spowoduje skierowanie 
sprawy na drogę sądową, w celu dochodzenia ochrony dóbr osobistych. 

Pozdrawiam, 

Administracja Biura 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Checz” 
81-290 Gdynia 
ul. Zamenhofa 17 
NIP 9581011836 
REGON 190909007 
KRS 0000306806 

www.checzgdynia.com 
info@checzgdynia.com 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży wspiera Gmina Gdynia 

	
	
Szkoda,	że	anonimowo	zostało	wydane	to	oświadczenie.	Bardzo	prosiłabym	o	
ustalenie,	kto	pod	tym	się	podpisuje,	aby	mógł	ponieść	konsekwencje	prawne.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


