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W rwiqzf<u z zaskarZeniem do Trybunatu KonstSrtucyjnego przez

Pierwszego Prezesa S4du Najwy2szego ustawy z dnia 7 lipca 2005r.

o rodzinnych ogrodach dzialkowych celem wypowiedzenia sig co do zgodnoSci

jej postanowieri z Konst5rtucj4 Rzec4rpospolitej Polski - od tego okresu polscy

dzialkowcy zyjqw niepokoju o dalsze losy ich dzialek, ogrod6w i o samorz4d

Polskiego Zwiqzfcu Dzialkowc6w. Dzialkowcy rozurahalqjakie powody staly

sig przeslankq 2e najwyhsze wladze paristwowe od wielu lat manipuluj4

w r6imy spos6b, aby rozbi6 tak silny, wspaniale zorgarizowany i powszechnie

doceniany ruch dzialkowc6w, jako orgarizacjg spolecznego po4rtku,

zarejestrowanego w KRS, zrzeszajqc4 milion polskich rodzin dzialkowych.

Zwiqzek dzialkowc6w posiada ponad wiekowe tradycje,

ronvijal sig i wzmacnial swoje struktury po pierwszej wojnie Swiatowej,

byl od 1922 roku czlonkiem Migdzynarodowego Biura NarodowychZwiqzk6w

Dzialkowc6w - kt6re to czlonkostwo zostalo odnowione i trwa dalej. Wszystkie

Rzqdy i polskie wladze paristwowe pomagaly w rozwoju ruchu dzialkowego,

uzrnjqc,2e jest to oczekiwana przez spoleczeristwo wspaniala forma niesienia

pomocy paristwa dla ludzi pracy i ich rodzin, dla emeryt6w i rencist6w.

Ustaw4 Sejmow4 z drua 6 maja 1981 roku powolano Polski Zwiqzek

Dzialkowc6w - do organizacji, zarzqdzania i dalszego rozwoju ogrodnictwa

dzialkowego w Polsce. Organ ten przy pomocy Paristwa rozwijal tg idee

poszerzajqc krag dzialkowc6w do aktualnych potrzeb spolecznych,

obejmuj4cych obecnie liczbq jednego miliona polskich rodzin, kt6rzy
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zagospodarowali odlogi, bagna, wysypiska Smieci - nikomu niepotrzebnych

grunt6w. Dzisiejsze ogrody dzialkowe i dziatkr indywidualne se owocem

cigzkiej, mr6wczej pracy samych dzialkowc6w i ich samorzqdu, aby 3-arowe

dziatl<t staty sig miejscem rekreacji, wypoczynku wielopokoleniowych rodzin

i miejscem produkcji zdrowej zywno5ci szczeg6hie dla dzieci i wnuk6w.

Dzialkowcy traktuj4 obecnq politykg naszego paristwa jako ,,zamach"

na ich dobro - kt6re raz im dano - i chce sig obecnie odebrai. Nie mozemy

pogodzi6 siQ z perspektywq rozuriqzanra naszego Zwiqzlcu i z likwidacjq

samorz4du dzialkowego. Dlatego te2 pytamy i prosimy o wyja$nienie, czy nasza

Konst5rtucja nakanje likwidacjg organizacji nviqzkowej, og6lnie popieran%

rozwojowq o istnieniu kt6rej wypowiadalo siQ ponad 620 tysigcy os6b,

a obecnie Slq dalsze listy, stanowiska i protesty w obronie swoich dzialkowych

praw i swego Zwiqzf<u.

Szanowni Panowie SEdziowie Trybunalu Konst5rtucyjnego, w Waszych

rgkach jest dalsry los 10 procent spoleczeristwa polskiego, w Waszych rgkach

lezy Polski ruch dzialkowy i jego dalsze funkcjonowanie. Zwracam sig do Was

z wielkQ i gor4c4 proSb% aby jak przystalo na Polskie Paristwo demokratyczrrc

dopuScid jako stronp przedstawiciela Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

na wyzf,raczony termin ro?prawy. Przyznanie nam aktywnego

uczestnictwa w rozprawie bgdzie :vqtlrazem odpowiedzi dla rzeszy dzialkowc6w

na ich prosby i stanowiska kierowane do Trybunafu Konst5rtucyjnego.

Bqdzie to wyraz poszanowania spoleczlego odzewu miliona polskich rodzin.

Opole, 14 maja 2012 r.


