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Sam nie wiem, czy jestem bardzo zaskoczony, czy tylko trochq,
sposobem i argumentaclq o nieprzyjqciu przez KRS statutu naszego
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w. Przeciel dziaiamy zgodnie z literq
prawa ijawnie, wigc dlaczego ciqgle nas atakujecie?

Pani zastrzezenia co do naszego statutu majq podtekst czysto
polityczny, bo nadzwyczajny lazd PZD, ktory uchwalii Statut byt
zwolany zgodnie z prawem, tak samo, jak i ten z 2OA6 roku. Wiqc pani
argumenty sq slabe. A ze referendarz sqdowy nle posiadajqcy, moim
zdaniem, wystarczajqcej wiedzy poparl Pani argumentacjg, swiadczy
jedynie o braku kompetencji iwiedzy o ustawie o ogrodach dzialkowych i

ustawie o stowarzyszeniach. Ponadto - Smiem twierdzic, mogl byc w
jakis spos6b zachqcony do dziatalno5ci wywrotowej.

Mam dobrych znajomych wSrod sgdziow, kt6rzy opowiadajq
czasem o urokach swojej pracy. OpowiadajE rowniez o tym, ze w caiej
Polsce jest cichy nakaz relestracji wszystkich stowarzyszen, zeby tylko
utrzec nosa naszemu zwiqzkowi. I nie jest waZne, 2e na zebraniu nie
przedstawiono i nie odczytano statutu, po nakazie uzupelnienia brak6w
dosyla sig do sqdow ow statut i nowe stowarzyszenie dziala.

Zupeinie nieistotne dla sqdow jest, ze kto6 na liScie obecnoSci
podrobit podpisy - bo to niska szkodliwo6c czynu. Nikt nie zwraca uwagi
na powazne uchybienia na zebraniu ustawowym, bo po co zawracai
sobie glowg g{upotami. Skoro chcieli sig wytqczyc, to niech idq... A
ustawa o ogrodach niech le2y sobie w szufladzie, bo i tak nikt jej nie
bgdzie przestrzegat. .

Przestaiem wierzy6 w niezawislo66 sqdow.
Ale mam ogromy 2al, 2e znow wa2niejsza od czlowieka jest chgc

zysku. Jezeli sprzedaje Pani tereny zielone w stolicy to niech bgdq to
wszystkie zielone oczka, wtedy bgdzie sprawiedliwie. Ale Pani nie wie,
co to sprawiedliwoS6 Dla Pani liczqsig tylko zera na koncie. Smutne.
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Do wiaclomosci dla Pani Premier EwV Kopacz


