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Ryszard Grobelny 
Prezydent Związku Miast Polskich 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość " iv Strzelinie podczas 
odbywanego w dniu 13.04.2014 roku Walnego Zebrania za 2013 rok, negatywnie oceniają oraz 
komentują działania Związku Miast Polskich, któremu Pan przewodniczy. Niepokoją nas słowa 
zawarte >v piśmie z dnia 20.12.2013 roku. kierowanym do Prezydenta RP Pana Bronisława 
Komorowskiego, w sprawie skierowania nowej ustawy o ogrodnictwie działkowym do Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Kilkuletnie zamieszanie wokół ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz niepewność 
istnienia ogrodów sprawiły, że działkowcy utracili wiarę w demokracją, porządek prawny, nabyte 
prawa i swobodę zrzeszania się w ogólnokrajowe organizacje. Od 19 stycznia bieżącego roku, od 
dnia obowiązywania nowej ustawy o ogrodnictwie działkowym, byliśmy pewni, że wieloletnie 
pielęgnowane przez nas źródło pozyskiwania zielonych pożytków, miejsce rekreacji i mile 
spędzanego czasu jest już bezpieczne i chronione prawem. 

Niepojęte i niezrozumiale jest to, że Związek Miast Polskich próbuje podważać autorytet 
twórców ustawy, autorytet najwyższych organów Państwa Polskiego - Sejmu i Senatu RP oraz 
Prezydenta RP. Trudno jest też zrozumieć Pańskie intencje oraz intencje, na szczęście nie 
wszystkich, przedstawicieli Związku Miast Polskich, zmierzające do działania przeciw ogrodom 
działkowym i działkowcom - mieszkańcom miast polskich. 

W mieście, w którym mieszkamy - w Strzelinie, który jest również członkiem Związku Miast 
Polskich, współpraca działkowców z władzami miasta układa się bardzo dobrze. A o napisanym do 
Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego liście, o jego treści, o prośbie skierowania ustawy 
do Trybunału Konstytucyjnego, Burmistrz Strzelina - Pani Dorota Pawnuk, nic nie wie. 

W dniu dzisiejszym zwracamy się do Pana z apelem i prośbą o odrzucenie wszelkich prób 
podważenia autorytetu najwyższych organów Państwa Polskiego oraz o zaniechanie działań 
kierowanych przeciw obowiązującej od 19 stycznia 2014 roku - ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 
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