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Szanowny Pan Eugeniusz Kondracki 
Prezes Polskiego Związku Działkowców 
Warszawa 

Szanowny Panie Prezesie! 

Dnia 13 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ogrodnictwie 
działkowym, która wchodzi w życie w dniu 19 stycznia 2014 roku. Dla polskich działkowców 
jest to moment historyczny. 

Faktem jest, że po raz pierwszy Sejm RP uchwalił ustawę opartą na obywatelskim projekcie. 
Zdecydowaną większością głosów zostały przyjęte nowe podstawy prawne do funkcjonowania 
ogrodów działkowych, w zgodzie z oczekiwaniem milionowej organizacji społecznej, a co 
najważniejsze, w zgodzie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i w zgodzie z Konstytucją RP. 

Walne zebranie działkowców ROD "Janowo" w Rumi obradujące w pierwszym dniu 
obowiązywania nowej ustawy składa Panu Prezesowi i całemu Komitetowi Inicjatywy 
Ustawodawczej za to serdeczne podziękowanie. 

Wiemy, że na Pana barki spadł ciężar rozwiązania problemu, który wydawał się 
nierozwiązywalny. Przy totalnym ataku: wielu sił politycznych; wielu organów państwa 
wspieranych dyspozycyjnymi mediami Związek nie złożył broni, na przekór wielu nie ogłosił 
kapitulacji. Przekonał Pan Krajową Radę o konieczności zwołania Nadzwyczajnego X Zjazdu 
PZD oraz dawał impulsy do kolejnych kroków: do zbierania podpisów pod obywatelskim 
projektem ustawy; do organizowania pikiet pod biurami posłów i senatorów PO; do 
organizowania manifestacji w miastach wojewódzkich; do centralnej manifestacji w Warszawie 
przed Sejmem i URM. 

Mimo wielu złych sygnałów idących z Sejmu, doszło do spotkania z premierem Tuskiem, 
w efekcie którego ugrupowanie rządzące zmieniło zdanie w sprawie uwłaszczenia . 
To wszystko wymagało uporu, determinacji i wiary w końcowy sukces. 
My byliśmy małym trybikiem w machinie , którą uruchomił Związek . Nasz ogród , nasi 
działkowcy byli aktywnymi członkami w tym procesie, na miarę swoich sił i możliwości. 



Dziękujemy za przyznanie Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „JANOWO" w Rumi 
dyplomu i nadanie odznaki "Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" , co przyjmujemy 
jako uznanie naszego wkładu. 

Wszystkie zaistniałe zdarzenia w całym procesie walki o naszą ustawę potwierdziły 
słuszność wizji Pana Prezesa i skuteczność ich realizacji. 

Dziękujemy. 

Z działkowym pozdrowieniem. 

Przewodniczący Walnego Zebrania Prezes Zarządu ROD 

/-/ Zygmunt Szczepanik /-/ Mieczysław Kamiński 

Rumia, dnia 19 stycznia 2014 r. 

do wiadomości: 

Prezes OZ PZD w Gdańsku Pan Czesław Smoczyński 


