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STANOWISKO
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z dnia 07.1| .2014 r.

Szanowno Pan Rzecznik

My, dzialkowcy, od ponad 45 lat posiadaj4cy dzialki w Rodzinnym Ogrodzie Dzialkowym
na Warmii i Mazurach, .iesteSmy zaniepokojeni dalszymi dzialaniami, zmierzaj4cymi do likwidacji
nowo uclrwafonej przez parlament i podpisanej Wzez Prezydenta RP Pana Bronislawa
Komorowskiego ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych. Od dluZszego czasu z uwag4 Sledzimy
wszystkie poczynania rz4du, kt6re dotlcz4 naszego ZwiEzku i ogrodoil.

MieliSmy nadziejq. Ze po podpisaniu przez. Pana Prezrydenta RP ustawy z dnia 13.12.2013 r.
o ROD, sytuacja w Srodowisku dzialkowym ulegnie calkowitej stabilizacji dzipki tenru. ze kaZdy z nas
ma mo2liwo5i wybrania dowolnego stowarzyszenia ogrodowego. Wydajq siE, Ze ci, kr6rzy uwazali, iZ
dzialkowcy bpd4 masowo w),slQpowai z PZD, d,oznali zawodu i szukajq u pani wsparcia. Takie
wra2cnie odnie(liimy po Pani pismie skierowanym do bylej wicepremier. Pani h.lzbiety Bierikowskiej,
w ktorym sugeruje Pani. ze w panstwie demokratycznyrr istnieje mo2liwo(i likrvidacji organizacji
pozarz4dowej. Jestesmy przekonani. ze piastowany przez Paniq urz4d z samej nazwy powinien bronii
praw ogolu obywateli, a nie tylko rvqskiej grupy ludzi, ktoryn nrarzy sig zbicie kapitalu na krzvwdzie
polskich dzialkowc6w. JesteSmy r6wniez zaskoczeni Pani wyporviedzi4 z dnia 07.11.2014 r.
w Iprogramie Polskiego Radia. dotycz4cq ubostr.va polskich rodzin, w zestawieniu z faktern. ze
z drugici strony dziala Pani na szkodq tych w.lasnie najbiedniejszych emerytow i rencistow.
posiadajqcych nrale skrawki zienri w ogrodach dzialkowl,ch.

od dluZszego czasu niepokojeni.ieste5my ciqglyrni atakarni przeciwnikriw polskiego Zwiqzku
Dzialkowcow. d42Ecyrni za poSrednictwem ugrupowari politycznych i organ6w rz4doivych
do przejgcia reren6rv dzialkowych, poprzez wyszukiwanie coraz 10 nowych, zaskakuj4cych dla nas.
powodow do likwidac.ii calego ruchu dzia|kolvego w polsce.

Szanowna Puni Rzecznih

DziEki poparciu setek tysiQcv polskich dzialkowc6w usrawa z 13.12.2013 r. mogla ujrzei
Swiatlo dzienne. Widai wyra2nie. 2e rvola spoleczna tych ludzijesr wvkladnikiem pelncj denrokracji _

i wlainie tego jako Rzecznik powinna Pani bronii.
Jako dlugoletni dzialkorvcy uwazamy, 2e ustawa z 13.12.2013 r. o ROD powinna pozostai

w takiej postaci' w jakiej zostala podpisana przez prezyd,enta Rp Bronislawa Komorowskieqo,
poniewaz spelnia oczekiwania spoleczne oraz zapewnia swobodg p'wolywania srowarzysirl
w ogrodach.

Na dzisiejszym zebraniu stowarzyszcniouym dzialkorvcorv w naszym ogrodzie l00o/o
dzialkorvco* obccnvch na zebraniu podjglo uchwalg o przynaleznosci ogrodu do stowarzyszenia
ptzy P7.D.

opowiadanie o wywieraniu na dzialkowc6w nacisku w kwestii przynaleznosci do pZD jest
zrvyczajnq BZDURA. W Swietle wydarzei zagrazai1cych istnieniu ogrodow jesreSmy zadowoleni- ze
pozostajemy w tej silnej grupie, jakq stanowi pZD.

Prczes Kolegiunr ilawskich Ogrod6w
./-/ Jan Kamiiski


