
Janina Kwiecińska Olsztyn, 18.07.2012 r. 

10-689 Olsztyn 

ul. Janowicza 2/12 

Działkowicz od 40 lat w ROD „Skanda" 

O.Z. Warmińsko-Mazurski 

Dzietinik Gazeta Prawna 

ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa 

p. Red. Nacz. Jadwiga Sztabińska 

Rzeczpospolita 

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa 

p. Red. Nacz. Tomasz Wróblewski 

Super Express 

ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa 

p. Red. Nacz. Sławomir Jarzębowski 

Fakt 

ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa 

p. Red. Nacz. Grzegorz Jankowski 

Gazeta Olsztyńska 

ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn 

p. Red. Nacz. Ewa Bartnikowska. 

Na temat działkowców dobrowolnie zrzeszonych w związku, uprawiających działki 

ukazywały się w mediach przez wiele lat artykuły, które zawierały różniące się od siebie opinie . 

Działkowcy to nie dzicz, która pod wodzą samozwańca, stosując prawo pięści napadła na 

spokojny i praworządny kraj, zajęła żyzne i kwitnące tereny terroryzując samorządy blokując rozwój 

miast. 

„Rada Starszych" pod nazwą PZD podobno nie wyrażała zgody na budowę dróg, autostrad, 

osiedli mieszkaniowych, hipermarketów, dlatego co jak widać gołym okiem „wleczemy się w ogonie 

Europy". 



Jednym słowem PZD szantażując kolejne rządy zagnieździł się w całej Polsce, a od swoich 

biednych poddanych ściąga milionowe składki. Zdecydowano więc, że tylko Trybunał Konstytucyjny 

może położyć temu kres. 

11.lipca 2012 r. zapadł wyrok. Obecni na Sali działkowcy werdykt Trybunału 

Konstytucyjnego podsumowali słowami: hańba. Jak należy odebrać odrębne zdanie dwóch sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego? W uzasadnieniu, z ust przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego 

padły m. in. słowa: „Pozycja działkowców nawet wzrośnie, bo nie będą zależni od PZD" i dalej 

„Zdajemy sobie sprawę, że działkowicze są to często osoby starsze, emeryci i renciści. Trybunał miał 

na względzie ich interesy prawa i przyszłość". 

Nie jestem ułomna umysłowo, ale poczułam się upokorzona, bo wmawia mi się, że teraz 

dopiero moja pozycja wzrośnie, i ktoś będzie stał na straży moich praw i interesów. 

Do tej pory Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r. dawała 

działkowcom gwarancje, prawo do użytkowania działki, a PZD stał na straży przestrzegania tego 

prawa mając jednocześnie na uwadze, że kraj musi się rozwijać, co jednak nie może odbywać się 

kosztem likwidacji ogrodów, bez wskazania nowego terenu i przygotowania go do użytkowania. 

Tacy panowie jak Czaplicki, Jarząbek, Michalak i im podobni mają najwięcej do powiedzenia 

i jako przedstawiciele Towarzystw Ogródków Działkowych byli świadkami na rozprawie przeciwko 

PZD, a w rezultacie przeciwko samym działkowcom. 

Jak rak toczy człowieka, tak T.O.D. są rakiem na ciele organizacji związkowej. 

Teraz przez 18 miesięcy, jak mówi p. Czaplicki, PZD będzie ściągać składki od tych biednych 

działkowców. 

Jakoś pana Czaplickiego nie przerażają afery korupcyjne, które targają różnymi instytucjami 

i organizacjami, a głównym sprawcom włos z głowy nie spada. Znajdują oni zawsze obrońców 

i albo sprawy się przedawniają albo „ukręca się im łeb". 

Jaka to będzie teraz pozycja działkowców? Rozwiązań może być wiele, np. będziemy mogli 

za przysłowiową złotówkę kupić działkę i zawiązać wspólnotę na wzór wspólnot mieszkaniowych. 

Jakie będą podatki od gruntów i altan? Gminy, chociaż nie wszystkie nie zrezygnują z 

wpływów, jakie będą mogły uzyskać z tego tytułu, a przy galopującym wzroście cen utrzymania 

i żywności ta ekologiczna marchewka, którą złośliwi nam wytykają, a którą będziemy chrupać, 

będzie bardzo droga. 
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Ogrody istnieją już przeszło 100 lat, ich pierwsi założyciele przewracają się w grobach. 

Co pozostanie działkowcom? Dalej uprawiać działki, dbać o nie przez te 18 miesięcy i żyć 

nadzieją, że zdeklarowani obrońcy uczynią wszystko, aby następny akt prawny zabezpieczył nasze 

prawa i interesy, o których nie omieszkał nadmienić przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego 

p. Rzepliński. 

Do wiadomości: 

Krajowa Rada PZD 

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa 
i
 ? 

Okręgowy Zarząd PZD Olsztyn 

ul. Kopernika 39, 10-512 Olsztyn 
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