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Prezydent Miasta Poznania 
Pan Ryszard Grobelny 
Plac Kolegiacki 
Poznań 

W obliczu trwających zawirowań wokół polskiego ogrodnictwa działkowego, których 
kulminacją będzie wydanie przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie wniosku 
1 Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustaw' o rodzinnych 
ogrodach działkowych oraz w związku z faktem, ze biorący w dniu 28 czerwca br. 
w rozprawie przed Trybunałem przedstawiciel Związku Miast dyrektor biura pan Andrzej 
Porawski wygłaszał twierdzenia trudne do przyjęcia dla działkowców zrzeszonych w naszym 
Związku, zwracam się do Pana Prezydenta, jako do Przewodniczącego Związku Miast 
Polskich i Prezydenta Miasta Poznania o zajęcie stanowiska, jaka jest rzeczywista ocena 
przez Związek Miast Polskich oraz Miasto Poznań ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych i roli jaką wypełnia Polski Związek Działkowców w administrowaniu terenami 
miast, na których urządzone są rodzinne ogrody działkowe. Wygłaszane przez Pana 
dyrektora Porowskiego twierdzenia przed Trybunałem oraz w dyskusji w redakcji 
,»Rzeczpospolita" i przed kamerami telewizji WTK, stoją w dość jaskrawej sprzeczności ze 
stanowiskiem Pana Prezydenta wygłoszonym podczas I Kongresu PZD i wygłaszanych 
podczas innych spotkań z naszą organizacją. 
Wielokrotnie podkreślaliśmy we wszelkich możliwych wystąpieniach, że z Miastem Poznań 
łączą nas wzorcowe relacje polegające na zrozumieniu znaczenia ogrodnictwa działkowego 
w mieście i sposobie rozwiązywania niejednokrotnie trudnych problemów terenowo-
prawnych. Tak też odbieraliśmy wypowiedzi zarówno Pana Prezydenta, jaki podległych Panu 
przedstawicieli władz Miasta. Tym bardziej zabolało nas wstąpienie Pana dyrektora 
Porawskiego, którego głos współbrzmiał z głosem innych oskarżycieli ustawy i Związku. 
Pytamy więc, czy był to prywatny głos Pana Porawskiego, czy Związku Miast Polskich? 

Panie Prezydencie, 
Jeszcze przed EURO 2012 zwracałem się do Pana z prośbą o spotkanie, podczas którego 
chcieliśmy omówić także przedstawioną wyżej sprawę. Mając świadomość, że w czasie 
przygotowań do EURO i w jego toku trudno było Panu Prezydentów znaleźć czas na tego 
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rodzaju spotkanie, ponawiam więc teraz swoją prośbę o przyjęcie delegacji Polskiego 
Zwiądtu Działkowców podczas którego to spotkania chcielibyśmy omówić także czekającą 
nas wizytę działkowców niemieckich z okazji 25 - lecia wzajemnych kontaktów. Dziękując 
za już zdeklarowaną i okazywaną pomoc w organizowaniu tego przedsięwzięcia 
chcielibyśmy omówić szczegóły pobytu przyjaciół z Niemiec w naszym pięknym Mieście. 
Proszę zatem o wyznaczenie terminu spotkania w dogodnym dla Pana Prezydenta terminie. 

Panie Prezydencie, 
Z satysfakcją i nieukrywaną radością przyjęliśmy wyrok Sądu oddalający od Pana Osoby 
stawiane przez oskarżycieli zarzuty. Cieszymy się, że bez przeszkód formalnych nadal będzie 
Pan kierował naszym Miastem. 
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