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Wrocław, dn. 26X2012 r. 
ZARZĄD 
RODZINNYCH OGRODÓW 
„FIOŁEK" 

ul. Zabrzańska 18 
52-017 WROCŁAW 
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Dotyczy : wyrażenia zdania odrębnego przez Sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego - Andrzeja Wróbla w sprawie statusu prawnego Polskiego 
Związku Działkowców. 

Jako Zarząd RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH „ROLEK" na 
Księżu Małym we Wrocławiu w pełni popieramy wszystkie sześć punktów 
zawartych w/w zdaniu odrębnym Sędziego Trybunału Konstytucyjnego 
i wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec pseudo prawnych prób likwidacji 
PZD, jako organizacji skupiającej dobrowolnie kilkaset tysięcy członków 
polskich działkowców. 

Bezkrytyczna zgoda na wyrok TK z dnia 11 lipca 2012 r. stanowi 
jawną drogę do likwidacji na terenie państwa polskiego ogrodów 
działkowych i to w sposób godny szczególnego potępienia, u podłoża 
którego leży zdobywanie - przez władze poszczególnych miast i powią-
zanych z nimi deweloperów - zysku, kosztem całej rzeczy ubogich, 
spracowanych i schorowanych nierzadko działkowców oraz ich rodzin. Te 
bardzo niskie pobudki już teraz zasługują na nazwanie rzeczy po 
imieniu. Czas, kiedy w imię obcej ideologii i bezwzględnego stosowania 
prawa tylko po to, aby zabrać mienie jednym, aby bogacili się inni, 
naznaczeni przez władzę ustawodawczą skończył się i musi to dotrzeć 
nie tylko do urzędników szczebla powiatowego - gdzie występuje silna 
motywacja przejęcia atrakcyjnych terenów pod budowę, ale i do 
polskiego ustawodawstwa, aby nie tworzyli oni pozornie „jedynie 
słusznego" prawa, służące szukaniu finansów dla załatania dziury 
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budżetowej państwa kosztem warstw najuboższych - polskich emerytów, 
rencistów, osób niezamożnych, schorowanych oraz rodzin wielodzietnych, 
których przedstawiciele są najczęstszymi użytkownikami rodzinnych 
ogrodów działkowych 

Wyrażona w zdaniu odrębnym do wyroku TK argumentacja jest 
logiczna, konsekwentna oraz budzi nadzieję, że są jeszcze głosy 
racjonalne w instytucjach, które powoli zapominają, do jakich celów tak 
naprawdę zostały powołane z wyboru, bezkrytycznie służąc obecnej 
władzy. A każda władza ma jedną cechę - przemija. Natomiast 
działkowcy pozostają. I oby Wasze postępowanie nie obróciło się już 
niedługo przeciwko Wam. 

Hasłem polskich działkowców jest „W jedności siła" i jak 
wielokrotnie dowiodły tego poczynania Polskiego Związku Działkowców, 
rodzinne ogrody działkowe - istniejące w strukturach PZD-są od pokoleń 
sprawdzonym na rekreację, ruch na świeżym powietrzu oraz wzbogace-
nie życia rodzinnego, towarzyskiego i społecznego w wymiarze lokalnym 
i regionalnym, dlatego też działkowcy nie zrezygnują z tego prawa 
w imię wyrażenia zgody na poczynania mające na celu wspieranie 
zakamuflowanych interesów władzy państwowej, która nie potrafi sobie 
poradzić z elementarnymi sprawami w polityce społecznej, zdrowotnej 
czy kulturalnej. 

*>Q wiadomości: 

- Kancelaria Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00 - 902 Warszawa 
- Kancelaria Senatu RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00 - 902 Warszawa 

- Platforma Obywatelska, Klub Parlamentarny, ul. Wiejska 4/6/8, 
00 - 902 Warszawa 
- Prawo i Sprawiedliwość, Klub Parlamentarny, ul. Wiejska 4/6/8, 
00-902 Warszawa 
- Polskie Stronnictwo Ludowe, Klub Parlamentarny, ul. Wiejska 4/6/8, 
00 - 902 Warszawa 
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- I Prezes SN RP, Sąd Najwyższy RP, PI. Krasińskich 2/4, 00 - 951 
Warszawa 
- Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, ul. Towarowa 7a, 
00-839 Warszawa 
- Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu, 
ul. Starogroblowa 4, 54 - 241 Wrocław 


