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Szanowna Pani Marszatek!

W dniach 22-23 marca 2O!2 rokuw KopenhaUre oOUyf siq Europejski Szczyt Region6w i
Miast z udzialem Przewodniczqcego Komisj i  Europejskiej Jose Manuela Barroso i
Przewodn iczacego Parlamentu Eu ropejskiego Martina Sch u l tza.
Z medialnego przekazu dowiedziatem siq, 2e ,,Uczestnicy Europejskiego Szczytu Region6w i
Miast dyskutowali nod moiliwoiciomi i kierunkomi zr6wnowohonego rozwoju miast, kt6ry
uwzglqdnialby dbatoi( o przestrzert miejskq, ole tak2e potrzeby mieszkahc6w - stymulujqc
ich kreotywnoi| i rozwijajqc talenty.
Zgodnie z deklorocjq, podpisanq na zokortczenie spotkania, wladze lokalne i regionolne
powinny dqiyi do stworzenia miast ekologicznych, w kt6rych zagospodorowonie
przestrzenne gworontuje zachowanie i promowanie dziedzictwa przyrodniczego,
kulturowego oraz architektonicznego. Miasto powinny inwestowoi w kopital ludzki, rozwijaC
nowe technologie, sprzyjot kreotywnoici swoich mieszkohc6w, o wszystko po to, by
zagworantowai hormonijny rozw6j i poprawq warunk6w 2ycio.".
Przytoczylem te stwierdzenia, bo m6wi siQ w nich niezwykle duzo o potrzebach
mieszkaf c6w, a przecie2 nie zaprzeczy Pani, 2e dziatkowcy sE przede wszystkim
mieszkafcami  naszych miast  igmin.
I je2eli wiedzieli to uczestnicy tego szczytu to, dlaczego ta ,,oczywista oczywistoiC" nie
dotarfa wciq2 do Swiadomo5ci i  umyst5w przedstawiciel i  wtadzy publicznej szczebla
centralnego.
Dlaczego wciq2 i wciq2 przedstawiciele tej wfadzy chcq uszczq6liwiad nas dzialkowc6w na sifq
i do tego wbrew naszej woli, czego dobitnym przyktadem okazal siq stricte polityczny wyrok
Trybunatu Konstytucyjnego z 11 lipca 2Ot2roku w sprawie ustawy o ROD 22O05 roku?
Do dziS nie rozumiem powod6w uznania a2 24 artykut6w tej ustawy za naruszajqce
Konstytucjq RP!
Trzynastu Sqdzi6w Trybunatu wydajqc swoje orzeczenie zapomniato, 2e to my dziatkowcy
dobrowolnie zrzeszeni w naszym narodowym Zwiqzku, na co dzieri real izujemy zasady
spoteczefstwa obywatelskiego, o kt6rym tak czqsto na szczytach wtadzy siq m6wi.
Nie tylko w moim odczuciu, lecz tak2e wielu dzialkowc6w i os6b spoza naszego Zwiqzku
odnosi wra2enie, 2e ten wyrok zostal wydany chyba w my6l zasady, 2e dziatkowc6w,
cztonk6w polskiego spoteczef stwa nale2atoby siq w paristwie pozbyi, bo bardzo komplikujq
wtadzy 2ycie.



Sqdziowie Trybunalu Konstytucyjnego podejmujqc ten wyrok zapomniel i ,  2e tak2e ich
obywatelskim obowiqzkiem jest posiad anie ,, tzw. wra2liwoici spolecznej, o jest to niezwykle
wa2ne przy wydowoniu orzeczefi." jak stwierdzif w jednym z wywiad6w poset Ryszard Kalisz,
adwokat z zawodu.
Muszq niestety stwierdzi i ,  2e trzynastu sqdzi6w, kt6rzy z zasady powinni byi apoli tyczni,
swym wyrokiem odpowiedziato na oczekiwania wyralnie artykutowane przez rzqdzqcych i
kota biznesowe.
lronicznie zabrzmiaty stowa sqdziego sprawozdawcy Andrzeja Rzepli6skiego, 2e wyrok zostat
podjqty wyfqcznie w trosce zapewnienia nam dzialkowcom lepszych warunk6w prawnych do
uzytkowania dziafki.  Takie pojmowanie to niespotykana wrQcz kpina z braci dziatkowej,
bowiem ta ,,troska" zaowocowata pozbawieniem nas wszystkich praw nabytych i do tego
nabytych w dobrejwierze i petnym zaufaniu do prawa stanowionego.
Zapomniano, 2e prawo funkcjonujQce w naszych ogrodach pod rzqdami Ustawy o rodzinnych
ogrodach dziaikowych, naszego Statutu PZD i Regulaminu ROD dawato i nadal daje
gwarancjq porzqdku, bezpieczeristwa, stabilnego rozwoju i spokojnego wypoczynku.
Sqdziowie Trybunatu podwa2yli nawet definicjq ROD, prawo rejestracji PZD w KRS, wymogi
jakie powinien zawierai statut samodzielnej i  samorzqdnej organizacji  spofecznej a nawet
prawo bycia cztonkiem organizacji  krajowych i zagranicznych!
Bqdqc jednym z suweren6w wybieralnych wtadz publicznych pozostanq w przekonaniu, 2e
gtos czlonk6w polskiego spofeczer{stwa posiada wa2kie znaczenie dla Sejmu i Senatu RP, bo
w rqkach parlamentarzyst6w le2y wykonanie wyroku Trybunatu, kt6ry zalecit,  aby
przygotowywane nowe rozwiqzania prawne gwarantowafy zachowanie idei ogrodnictwa
dziatkowego w pelnym tego sfowa znaczeniu.

M6j niniejszy l ist najszybszq i najpewniejszq w dzisiejszych czasach drogq elektronicznq
przesyfam tak2e do:
- Prezydenta RP Bronistawa Komorowskiego,
- Marszatka Senatu RP Bogdana Borusewicza,
- Klub6w Parlamentarnych PO, PSL iSLD
oraz przekazujq do wiadomoSci:
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczqcej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt,
- Prezesa Okrqgowego Zarzqdu PZD w Gdar{sku Czeslawa Smoczyiskiego.

Przesytajqc dziatkowe pozdrowienie pozostaje z wyrazami powa2ania
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