
Pan Ryszard Grobelny 
Prezes Związku Miast Polski 

Poznań 
Szanowny Panie Prezesie! 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Gajówka" w Wodzisławiu Śląskim 
Laureata konkursu „Najładniejszy ogród 2012 roku", po zapoznaniu się 
z uwagami dotyczącymi Ustawy o R.O.D. (części jej zapisów) z jakimi Związek 
Miast Polskich, którym Pan kieruje, zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu skierowania do Trybunału Konstytucyjnego i zbadania zgodności 
tych zapisów Ustawy z Konstytucją, przecierają oczy ze zdumienia i są zniesmaczeni. 
Pan, gospodarz pięknego miasta jakim jest Poznań, nie rozumie idei tworzenia 
i utrzymania ogrodów w miastach. W 2013 roku stawialiśmy Pana jako przykład 
pozytywnego spojrzenia na nasze ogrody jako na parki - Pana słowa „nic nie 
kosztuje utrzymanie parków w mieście". Jaka zmiana zaszła, że Związek Miast 
Polskich stał się wrogiem 4 milionów działkowców? 
Z ustawą o R.O.D nie zdążyliśmy się jeszcze zapoznać i nacieszyć nią, a już 
zapowiadacie zmiany. Wiemy ile kosztował nas trud przekonania posłów, senatorów, 
Prezydenta do jej przyjęcia. Pozwólcie nam spokojnie odpoczywać i cieszyć się tym 
kawałkiem ziemi zagospodarowanym z nieużytków, mokradeł, hałd. 
Oczekujemy od gospodarzy miast zrozumienia i współpracy. W naszym mieście 
mamy 9 ogrodów, młodego prężnego Prezydenta, który może być wzorem 
współpracy dla innych miast. Zawsze znajdujemy wspólny język. 

Szanowny Panie Prezesie! 
Jesteśmy przekonani, że decyzje jakie Pan podjął nie do końca były przemyślane 
i prosimy aby wycofał się Pan z nich. Będzie Pan „Przyjacielem działkowców", 
kolegą. Miasto Poznań znamy z jego piękna i rozwijającej się infrastruktury, 
świadczy to o Pana mądrości, elokwencji i umiejętności podejmowania trafnych 
decyzji. Jako działkowcy oczekujemy od Pana działań nieszkodzących nam 
i współpracy. 
Prośbę swą kierujemy do Pana nie popartą żadną „prywatą", jest to wyłącznie troska 
o nasze ogrody i działkowców. 

Z wyrazami szacunku 
Janusz Jelonek - Prezes Zarządu 

Do wiadomości : 
- Krajowa Rada Warszawa 
- Okręgowy Zarząd Śląski Katowice 
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