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uczestnikdw Okrggoryych Dni Dzialkowca
i Jubileuszu ,n30-Lecia ROI) ,rZrddelkott w Olefnie

w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkonrych

JuZ hadycyjnie od wielu lat ka2dego roku pod koniEc lata dzialkowcy
6wiqtuj4 z okaaji dozynek ogrodowych - $wigta plon6w i obchoddw Dnia
Dziatkowca. $wiEto to sf,warza doskonal4 okazjq d.o spotkarl, aby wspdlnie
cieszy6 sie i oglqdai co dajq rodzinom ogrody dzialkowe. Tg atmosferg
dwiEtowania i radodci z faktu funkcjonowania nowej ustawy o ROD uchwalonej
przez Sejm, p:rzyjqtej przez SEnat i ,podpisanej prztrz Prezydenta Rp pana

Komorowskiego zakl6cila informacje o wl4cz.eniu siq Pani Rzecarik Praw
Obywatelskich do os6b kwestionuj4cych Ustawq o ROD,

Ustawa ta dala nam wszystkim wiElE praw. Iednyn z nich jest mozliwoSC
odlqczenia siq od og6lnopolskiego stowarzyszenia PZx.. Tak wiele siq dzieje
w ogrodach - staramy siq jak najszybciejo dobrze poarad jej tre$d i wdrozyd
nowq ustawq o ROD w zycie. Dzialltowcy dyskutujq i nie mogq zrozumied,
ze od kilku le$ trwajq na szczeblu :lrajowym r6zne dywagacje na ternat
ogrodnictwa dz:ialkowego. Daje siE posluch jednostkom, kt6rym przeszkadza
Zwiqzek - bo skutecznie nas dzialkowc6w broni, wiqc trzeba s.iE go pozbyd -
ale jak to zrobiti? gdy broni go ponad milion czlonk6w. Deweloperzy jak hieny
czekaj4za zdobycie latwego takiego gruntu. Jednak cialo ustawodawcze nie jest
skorumpowane uchwalilo dla nas dziatkowcdw najlepszy z najlepszych
dotychczas paw i dlatego my dzialkowcy razem ze swoimi rodzinami bronimy
iwalczyf, bqdziemy do skutku o zachowanie tej wspanialej usraw! dla nas
i naszych potom,nych. Zaskoczyla nas Fani Rzecznik, kt6ra do grona towarzystw
dzialkowych z Krosna, Przemysla i pojedynczego mieszkarlca Krnkowa
przychylila siE, angazujqc swoje biuro Praw Obyrvatelskich daj4c im wiarE,
jako jednostkonr - a zapomniala i poddaje pod rozwagq milion obywateli -
ktdrzy oieszq sir; nowq ustawq i proszq przedstawicieli wlad z - aby pozwolili
nam spokojnie uprawiad swoje dzielki i korzystad z nich dla zdrowia
i wypoczynku. ,
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szanowna prmi profbsor - kto ja kto - ara pani powinna, skoro piastuje takwysokie stanowis'ko i urz4d Praw obpvatelskich stad w obronie przestrzeganiaprawa i chronii tych, kt'rzy u.yoilui,n*"0 *roonragai4 ekonornicznie swojerodziny i rrikornu :nie szkodzq i nie oh*a ruOry* ,,dorubt ie*,, reJizowad swojeambicje i cele, cegsto a krzywdq do wiEkrzosci spoteozrrej
Pani4 Profesor - roechuje duza wie dza zawoaowu i psychorogiczne wyczucie,do$wiadczenie prutcy z luclimi - proszQ sig nie sklaniac do posluchu ludziszukai4cych sukcesu metodami szkodliwymi i ni eestetycznymi.

My uczestnrlry nf,szego fwigts ddallrowego i Jubileuszu 30-teclaz gronsm pzyjacidl * wierzymy, ie naszq ustawg uznr pani za uryiqtkowo
dobrq, ktdra rozrviqzuje trudnQ i wielostrounq materig spolecztre i ,rzn'
Pani, *e Nasza ustnwe jest konst5ilucyjnai

lPozdrawiamy Pani qz w1yrmami szacunku
w imieniu i z upowa*nienia uczestnikdw

/-/Brygida F\rlka /-/ Antonina Borof

Olesno, 13 wrze$nia lZ0l4 r.


