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Szanowna Pani!

Od 29 lat jest dzialkowiczkq u2ytkujqcq m6j maly skrawek ziemi w Rodzinnym
Ogrodzie Dzialkowym im. gen. Wtadyslawa Sikorskiego w Kwidzynie. przez wszystkie
te lata spqdzatam i nadal spqdzam na niej ka2dy wolny czas angaiujqc swoje wlasne
pieniqdze, by miei upragnione zdrowe warzywa czy owoce oraz kwiaty.
Od prawie 25 lat Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, kt6rego cztonkiem zostalam z wlasne.;
woli stai siq przyslowiowym chtopcem do bicia przez praktycznie wszystkie organy
wtadzy publicznej.

Dzisiaj do tego grona dolqczyla r6wnie2 Pani, czego nie potrafie pojai a wszystko to
dzieje siq w demokratycznym paristwie i tego nie potrafie zrozumiei!
W 2012 roku Trybunal Konstytucyjny zgodzil sie z wnioskiem bylego, na szczqScie,
Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyiszego i uznat, 2e obowiqzujqca ustawa o ROD jest zla
i nale2y jq zmienii, bo jest podobno niezgodna z KonstytucjA.
Jak Polska dluga i szeroka dziatkowcy odpowiadajAc na apel Krajowej Rady PZD

zbierali podpisy poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych, w konsekwencji zbierajqc ich ponad 900 tysiqcy.
Sama zto2ytam podpis poparcia i bylam bardzo zadowolona, gdy praktycznie
jednogloSnie polscy pa rla menta rzy5ci uchwalili nowA ustawQ a Pan Prezydent Rp
podpisal jA.

W6wczas w czasie procedowania nad ta ustawe nie zgtaszala Pani 2adnych wniosk6w
ani uwagl
Teraz uwa2a Pani, 2e jest ona n iekonstytucyjna ?

Pani wywody w bardzo zawoalowanej formie sq n ieprzeko nywujqce by nie rzec
wprost absurdalne I

Moim zdaniem Pani dzialanie to kolejny pretekst do zawladniericia grunt6w dzisiaj
u2ytkowanych przez Rodzinne Ogrody Dzialkowe oraz marzace siq niektdrym
zlikwidowanie mojego Zwiqzku.

Na to nigdy nie bqdzie zgody polskich dziafkowc6w!
Czyiby pefniony przez PaniE urzqd zapomnial, ie pa6stwo to My OByWATELEI



Proszq Paniq by stai na straiy naszych praw, polskich dzialkowc6w, petnoprawnych
Obywateli i nie dawai siq podpuszczai przez tzw. stowarzyszenia, kt6re na dodatek
nie sE zarejestrowane i tak naprawdq nikogo nie reprezentujal
Proszq nie zapominai,2e nad tq nowQ ustawQ pracowali sami specjaliSci, by nie bylo
2adnych wqtpliwoici, co do zgodno6ci z Konstytucja izapewnienia wtaSciwej ochrony
nas dzialkowc6w.
Jestem przekonana. ie zwyciqiy rozsEdek i zdecyduje sie Pani na odstqpienie od
dalszych, nikomu tak naprawdq niepotrzebnych, dzialai zmierzajqcych do utrudnienia
nam dzialkowcom iycia w naszych ogrodach dzialkowych.
Uwaiam, ie jeieli targajq Paniq wqtpliwo6ci to najlepiej bytoby doprowadzii do
spotkania z naszym naczelnym organem przedstawicielskim t.j. KrajowE RadE pZD z

Prezesem PZD na czele.
M6j list przesylam tak2e do:
- Prezydenta RP Pana Bronislawa Komorowskiego,
- Marszalka Sejmu RP Pana Radosfawa Sikorskiego,
- Premiera Rzqdu RP Pani Ewy Kopacz
oraz przekazujq do wiadomoici:
- Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego,
- Prezesa OZPZDw Gdaisku Pana Czeslawa Smoczydskiego.

Z dzialkowym pozdrowieniem
Marianna Krawczyk


