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SPRAWA:ZakwestionowanieUstawy o ogrodachdzialkowych w PolskimZwiazkuDzialkowcow 

przezodchodzacego I PrezesaSaduNajwyzszego. 

Jak tojestmozliwe? Nito z kijani z pietruszkiodchadzacy I 
PrezesSaduNajwyzszegownosizastrzezenia do calejUstawy i ja kwestionuje. 

Jest to bardzodziwneipodejrzane ,dlaczego to czyni, ktozatymstoiPKtocigazasznurki ? 

Od dluzszegookresuczasurobisiepodchody pod ogrodydzialkowe ,dlategozesa to zadbane I 
atrakcyjnetereny,Ci co robiaataknaogrodychcajeszczeokrasctychnajbiedniejszych. 

W Polsce jest grupaludzibardzobogatych lcalamasaludzibiednych,sredniejklasy jest niewielu choc 
mialabycichznacznaczesc- kiedysbylohaslo " Ukrascpierwszy million" 

Wygladanato,zewowczasna to hasloniewszyscysiezlapali.Dlaczego jest parcie n ate tereny? 

Zadbane ,Atrakcyjne,gdziedzialkowcywlozyliwielewysilku I pracy,wokolWarszawy jest 
tyleterenowzaniedbanych ale tam sieniktniepcha.Dlaczegorobisiecosprzeciwludziom a niedlaludzi ? 

Najwiecejludzibogatychwgmnie jest w PlatformieObywatelskiej ,wykupywanieatrakcyjnychterenow 
jest ichdomenom (np: PaniSawicka) 

ObecnieobowiazujacaUstawa jest bardzodobra,dajepewnegwarancjedzialkowcom a I 
wraziewyzszejkoniecznosci jest 
mozliwoscoddzyskaniagruntudzialkowegonainneceleoczywiscienascisleokreslonychzasadach.Rzucani 
ehaselzedzialkowcyutracadzialkibezzadnychodszkodowan to jest -"HAŃBA " jakczesto to wykrzykuje 
PIS, jest rozboj w biały dzień !!! 

A gdybytaktymktorzysiepalasie do zabraniawykupugruntowdzialkowychktos 
,jakassilachcialaodebracbezzaplaty,odszkodowania, 



czytakmoglobyc?Oddluzszegoczasutoczysiebatalia o ogrodydzialkowe Ale niebyloslychacna ten 
tematpolitykow,poslow,senatorow,partipolitycznych. 

Jąknie ma potrzeby to oniwszyscystajaniby w obronietychslabszych I 
biednych,natomiastwtejkwestiponabieraliwody w usta -zaniemówili.Najlepiejim to 
wychodziprzedwyboramikiedypotzrebujaglosow,wówczas to mamisieobywateli 
,obiecujesiegruszkinawierzbie. 

W Maju 2011 napisalempisma do PrzewodniczacychKlubowPoselskich w 
wielukwestiach,amiedzyinnymi o zamachunaogrodydzialkowe, I co? NIC! 
OtrzymalemjednaogolnaodpowiedzodPJN,innizamilklimimozeprosilem o ustosunkwaniesie do 
poszczegolnychkwesti.Jak to nazawac? Arogancja 

Jaksiesluchawypowiedzipolitykopw w Telewizji to 
azwatrabaprzewracasienadrugastrone,wtedywszyscystarajasie o dobrewrazenie, z 
ichgadkiwynikatyle co kotnaplakal.Posłowie I 
Senatorowiezajmujasiesamisoba,czegoniebedeuzasadnialboslychac,widać I 
czuc,nieintersujaichsprawyprzyziemnezwyklychludzi a tylkopatrzana to" cobytujeszcze 
"oczywiscieniedotyczy to wszytkichboskrzywdzilbymtychuczciwych,dlaczegotak jest zebiednemuwiatr 
w oczy a bogatemubyksieocieli. 

Jest takiepowiedzenie -czyninnymtakjakbyschcialabyczynionoTobie 

Polska jest krajemKatolickim ale 

postepowanieludziwskazujecoscalkieminnego,dlaczegopolitycysatacyprzewrotni? Klocasie o nic ale 
kiedydochodzi o intereszwyklychludzi to niemajanic do powiedzenia 
,czyzbyrekarekemyla?Politycymuszapamietac o prawiesiewu,zbioru.Ktosiejedobro to zbierzedobro a 
ktosiejezlowczesniejczypozniejzbierze co zasiał-ZLO 

Dodamjeszcze ,zejaksluchamprogramu w stacjitv TVN KawanaLawe -Towarzystwowzajemnejadoracji 
,to wydaje mi siezepolitycybioracywtymudzialcieszasiezecos tam odhaczyli ,cosmadregopowiedzieli 
.Ale to jest wszystkobezsensu ,nic z tegoniewynika, gadaniedlagadania. 

Jaosobiscieodczuwamze w Polscewszystkoczynisieprzeciwzwyklymludzio,wbrewichinteresom a 
dbasie o intersywaskiejgrupyludzibardzbogatych,niedoscze w polscenie ma pracy, 
masyludziwyjezdzazagranice to politycymajajeszczeczelnoscgnebicschorowanynarod. 

W PolscenajlepiejprosperujaBanki,ZakladyUbezpieczen,Apteki, StacjePaliw,Windykacje I 
wszystkieinstytucjechcawydrzecjaknajwiecejodtejpolskiejbiedoty,czy to jest 
wporzadkuwobewlasnychobywateli?chybaNIE!atewszystkieafery co zafundowalipolitycy to czyj to 
bylinteres? Można by mnozycprzyklady,biedota jest 
nasmamymkoncu,imsiedajeochlapyalbosiecoszabiera. 

MozeCi co chcaterenyogrodowdzialkowychmozezaintersujasiePolskimiodlogami -niech je 
uatrakcyjniajak to zrobilidzialkowcy,mozewowczaszostaniedocenionapracadzialkowcow. 

Na koniecproszePanaPrezesa o zapoznanie z 
powyszatresciawszystkichczlonkowTrybunaluKonstytucyjnego. 
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