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Szanowna Pani Sekrctan

lronia ziaKq panl pisze o dzialkowcach przechodzigranice ludzkiej pzyzwoito$ci,

nie mdwiqG jut o dzienniltarskiej etyce.

Pani wizje, 2e ,,bandziej radykalni miedzy 23 - 29 czerwca pzykujq sig do plotdw
pzy swolch altankach i gromko zaintonujq hymn Polskiego Zwiqzku Dzlalkowc6w"
$wiadczy, 2e nie jest panl zdolna uszanowad sl6w hymnu dzialkowcdw pochodzqcego z
lat miqdzywojennych Polski. Co tam dla panitradycjel

Prewe zawarte w ustawie o ROD - to prawa nabyte nie dopiero w 2005 roku, ale
korzeniami siegajq gtqboko nawet do 120 lat.

Nie ma pani wqtpliwo6ci, co do tre6ci ozeczenia Trybunalu Konstlttucyjnego na
temat,,tego prawnego potworka",

Dzialkowcy majq inne spojrzenie oraz odczucia i wierzq w sprawiedliwe Paristwo

o czym tak szeroko rozwodzi siq we wniosku do Trybunalu KonstytucyJnego pan prof.

Lech Gardocki,

Wynika z powy2szego, 2e jest pani dobr.ze poinformowana o istotnym podloZu

calej sprawy, czego dzialkowcy nie wiedzq ale intuicyjnie wyczuwajq.
Zaprzecza pani epolecznej roli rodzinnych ogrod6w dzialkowych, Powtaza pani

utarte powiedzenia, choc nie prawdziwe, po to tylko by podjudzid opinig spolecznq
przeclwko dzialkowcom,

Pani gzebanie we wlasnym ogr6dku obok swojej willi wynika z przyjemno$ci.

Dzialkowcy za6 grzebiq na gruncie Gminy lub Skarbu Parlstwa z pnyiemnoSci i z

Itonleczno6ci.
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O ogrodach niewlele pani wiz dnia 14,06.2012roku. 
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