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Prezes Tryhuna*u Konstytucyjnege
Prof. Andrzej Rzeplinski

Warszawa
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Szanowny Panie Prezesie *

w imieniu zaniepokojonych dziaikowcaw, zarzag Rodzinnego #grodu
Dzialkowego im. B. Chrobrega w 0lawie wrsz z komisjami statutowymi tego
ogrodu, bardzo obawia sig trwajqcej nagonki na P*lski Zwiqzek Dzia{kowr:ow,
a tym samym i na nasze ogrody wyrazajqcy siq tym, ze najpierur byty pierwszy
Prezes sqdu Najwyzszego Pan Lech Garclo,cki wystqpit do Trybunalu
Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodnosci z Konstytuc.iq kilku
najwa2niejszych artykulow ustawy o Rodzlnnych Clgrcdach Dzialkowych
z 8 lipca 2005 roku.
Potem takZe byty Marszalek $ejmu wtqcza{ *iq iia akcji przeciw dziaikstrrcCIrlli proponowal Trybunaiowi Konstytucyjneniu stv*ierdzenie niezgodnosci
z przepisami Konstytucji rownie| art.17 ust.2 ustawy c Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych, co dobitnie Swiadczy c zamachu na istnienie Polskiego Zwiqzku
Dzia{kowcow w Polsce.
NiezaleZnie od tego, Ministerstwo lnfrastruktury rowniez czyni starania
o zniszczenie Polskiego Zwiqzklr Szia{kowcow i likwidacjg naszych dzia{ek
ktore przez cale lata byly i sq przedmiotern naszych staran o jak najlepsze
wykorzystanie tych maiych skrawkow eiemi hedqcych kiedys nieuzytl<anri.
a potem dzigki ciqzkiej pracy i nakiadonr finansowym cizialkovycsw zostaly
doprowadzone do obecnego stanu^

Dzialkowcy naszych ogrod6w sq zbuiwersowani paczynaniami najlvyzszych
organow naszego Par'rstwa da3qcymi do poebawienia okoic n:iliona rodzin
dzialkowcow wczesniej nabytych gwarancji ustawowych, jakie zapewntla narn
ustawa z dnia 8 lipca 2AA5 r"

Nasi dzia{kowcy nie mogq zrozumiec dlaczego rrajrn;yzsze i barclz* wazrre
organy naszego paristwa prowacizq szkoo'liwe ,Jzia{ania przeciw sv,rornr
obywatelom, zmierzajqce do likwiciacji palskreg* rucht dziatkowegc, zupe{pie
dobrze funkcjonujqcego w innych paristwach europejskich
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ZarzEd i komisje statutowe naszego ROD w imieniu wszystkich naszych
dzialkowcow stanowczo protestujq przeciwko kwestionowaniu dobrej
i sprawdzonejju2 ustawy satysfakcjonujqcej dziaikowcow i apelujemy do Pana
Prezesa, jak i do wszystkich Sqdzi6w Wysokiego Trybunalu Konstytucyjnego
o odrzucenie wszystkich wnioskow skierowanych do Trybunalu, kt6re naszym
zdaniem sa pogwalceniem naszych praw obywatelskich.

Szanowny Panie Prezesie - my polscy dziaikowcy i obywatele naszego kraju
kierujqcy ten Apel na Pana rqce liczymy, ze Trybuna{ Konsgtucyjny nie bgdzie
chcial zniszczyi blisko milionowej rzeszy polskich rodzin dziatkowc6w
i stwierdzi konstvtucyino$c cqtei uqlawJ"_ o Rqdzinnygh , .9grpdagb
Dziatkq,.w.vch z I liQca 2005[. w obecnvm kszta]cie.

W lm,ienftt dziatkqwcaw naszvch ogrodow:.

Prezes Zarzqdu

Pelagia Mamzerowska

Skarbnik Zarzqdu

Janina Szymanska

Z-ca Prezese

Mikotaj Demianiuk

Przew. Komisji Rewizyjn*j

Maria Procyk

Sekretarz Zarzqdu

StanisNawa Socha

Przew" Komisji Rozjemceej

$tanislaw Konarski


