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Zwracamsiq do Pana,jako przewodniczqcego
partiipolitycznejmajqcejwigkszo6c
parlamentarnE,
pilnq
o
i skutecznqintenvencjgw odniesieniudo poslow PO, ktorzy
w KlubieParlamentarnym
projektuustawyo ogrodach
PO zajmu.jqsig przygotowaniem
dzialkowych.
Panowieci, albo z niewiedzy,albo Sr,r,iadomie,
podejmulqdzialaniabardzoszkodliwedla
polskiegospoteczenstwa
psujq
oraz
wizerunekwlasnejparliirzqdzqcejnaszympanstwem.
W sposob niedozwolonynadu?ywajelmandatu poselskiegonadanego im przez nas
jednoczeSnie,
poniewazprzygotowujq
wyborcowi dzialkowcow
prawo,ktorezniszczynas
j
dzialkowcowako spoteczenstwo obyw,ate
Iskie.
Zespol ten przygotowaf propozycjedo ustawy o ogrodach dziatkowychi nale2y
sqdzic, 2e pracuje juz nad projekte,mtej ustawy. Jesli w projekcie ustawy zostanq
uwzglgdnionepropozycje zespolu postow PO, to o zgrozo dla polskich ogrodow
i dzialkowcow,
a takzei dla innychobywateli- grup spolecznych.
Dlaczego?
Otozdlatego,2ez propozycjido ustawyo ogrodachdzialkowych
wynika,ze celem poslow
- cztonkowpaftii politycznej- PO, jest jest zniszczyc Polski ZwiqzekDzialkowcowa tym
przejaww dzialalnoSci
samymogrodyi dzialkowcow.
Jest to bardzoniebezpieczny
tych
poslow,wprost nieobliczalny
i nieodprcwiedzialny,
bo wymierzonyprzeciwkoobywatelom
i ich konstytucyjnym
wolnosciom.
PrzecieZ Polski Zwiqzek DzialkowcSwjest organizacjqspotecznE Tzeszajqcq milion
rodzin.Zwiqzekten niejest jakqsgroteskowqorganizacjq
typu ,,kologospodynwiejskich",
Milion rodzin w Polskim Zwiqzku Dzialkowcow, to kilka milionowobywatelinaszego
panstwa,ktorychnie mozna lekcewai:yc,
traktowacprzedmiotowo.
Tymczasemposlowie
PO - autorzypropozycjido ustawy o ogrodachdziatkowychzamierzajq,aby w ustawie
arbitralnierozprawicsiq z PolskimZvriqzkiemDzialkowcowpoprzezzapis ,, Likwidujesiq
PolskiZwiqzekDzialkowcow".
Dlaczego,, likwidujesiq" pytam?Czy poslowiemajq prawo
bez nas i wbrew naszejwoli tak lekkq rqczkqnapisaci postanowicw ustawie,,likwiduje
s i q "i k o n i e c !
Nie konsultujqc
z naszymlegalnymre;crezentantem
PolskimZwiqzkiemDzialkowcow,ani
jednegoslowa,ktorezapisaliw propozycjach,
sami za tych kilka milionowobywatelichcq
zadecydowac,
2e likwidujesiq PZD, ze nie wolno nam sig zrzeszac,co najwyzejtylko
w swoim ogrodzie. Nie doSc, 2e tak sformulowaneprawo bqdzie w niezgodzie
z konstytucjq,
to na dodatek pozbawitych kilka milionowobywatelijakiejkolwiekpozycji
w panstwie.
DlaczegopostomPO tak bardzo zale>Zy
na tym, aby zniszczycnasz kilkudziesigcioletni
dorobek?Jestesmyorganizacjq,ktorajest czlonkiemMiqdzynarodowego
Biura Ogrodow
Dziatkowych
i Rodzinnych.t-qczynas przeciezwspolnycel, ktorymisq ogrodydzialkowe
i dbanieo ich przyszloSc
dla naszychdzieci i wnukow,To czlonkostwotez nam ustanie,
jesli ustawowonaszZwiqzekzostaniezlikwidowany.
Propozycje poslow PO do ustawy o ogrodach dziatkowych przewidujq lak2e
przepadekmajqtkunaszegoZwiqzkuna rzeczskarbupanstwa.Czy panowiepostowienie
wiedzq,ze ten majqtek powstalz naszychwlasnychskladekczlonkowskich,
ktoreprzez
ponad 30 lat Polski Zwiqzek Dziatkowcowgromadzil na Izw. funduszu rozwoju.

Dysponowanie
tym majqtkiemnale2ywylqczniedo nas Dlaczegoi na podstawiejakiego
prawanaszewlasnesrodkima zabracskarbpanstwa?
tylko niektorepropozyqeposlow PO do
Przedstawitem
Panu Przewodniczqcemu
ustawyo ogrodachdziatkowych.PozostalepropozycjetakZesq nie do przyjqcia.Sq one
po prostuzamachemna dzialkowcow,na nasz Zwiqzeki na gruntyogrodow.
Jestem zawiedzionytymi propozycjami,podobnie jak wszyscy dzialkowcyz mojego
Ogrodu.
Ufalemkandydatomz PO na poslow,bo ladnie przemawialijak to oni bqdq dbac
o nas,wspieratemich w kampaniiwyborczejdo SejmuRP.Teraztego gorzkoZalujq,gdy2
nigdy jeszcze nie zostalem pzez politykowtak oktamany.NajbardziejZaluiq naszych
w Zwiqzku.ferazmozewszystkorunEc.
ogrodowdzialkowychi naszejjednoSci
jedynie
Pan, jako szef swojej parlii, moZe przeciwdzialac
Dlatego uwaZam, 2e
jakq kreujq autorzypropozycjido projektuustawyo ogrodach
inicjatywie,
niebezpiecznej
ich postawaw stosunkudo naszejorganizacjii przyszlo6ci
Dotychczasowa
dziatkowych.
ogrodowdziatkowychpozostajew ra2qcejniezgodziez demokracjq.
sobietreScpreambulykonstytucjiRP.
Dobrzebyloby,gdybyci poslowie przypomnreli
Tak pigkniew niej okreSlonowartoScipriorytetowedla spoteczenstwapolskiego,min
po s z a n o w a ni e w o l n o S ci , sp ra w i edliwoSci,dialog spoleczny, um acnianie p r aw
i ich wspolnot.
obywatelskich
propozycje
i zamiary poslow PO wobec miliona rodzin dzialkowcowsq
Tymczasem
zaprzeczeniem tych kontytucyjnie zapisanych wartoSci.
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1 Kl u b yp o se l ski e .
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