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Szqnownt Pani Rzecznik

Dzialkorvcy z Wielkopotski poludniorvo * wschodniej' kolebki

ogrodnictwa dzialkowego w Polsce, gdzie funkcjoluje najltarslV w P,olsce j w
n"*opi. r:gr6d dzialko!.,ry im. powstaricdrw wielkopolskich w Kozminie

Wi.tlopottli*, kt6ry w tym roku obcho<lzit jubileusz 190 lecia zalo2enia

ogrodu, sq obuizeni i zbulwersowani clzialaniami Pani Rzecznik w stosunku do

ogrod6w dzialkowYch.
Pi wielu latach walki o ogrodnictwo dzialkowe w Polsce 13 grudnia 2013 r

S";* n 
""rypospolitej 

fotstiej uchwalil dlugo oczekiw anq przez dzialkowcow

now4 UstawE o ogrodach dzialkowych'
Ustawa ,or,ulu *h*ulona po dtugich i trudnych negocjacjach z wszystkimi

ugnrpowaniami politycznymi w Polsce, po trudnych rozmorvach z wszystkimi

K-iubami parlamentamymi. Nowq ustawg poparli niemal jednomyilnie wszyscy

poslowie RP, plzy zaledwie 2 glosach przeciumych'

i.to*a Urta*a wprowadzila spok6j i bezpieczeristwo w ogrodach dzialkowych'

ciesz4c sig poparciem spolecznytn.

No*a Usia*a spelnia wymogi dernokratycznego paistwa, podkre6la rvolno(i

zrzeszania sig obywateli, rozwi4zuje sprawy funkcjonorvania, organizacjq i

zakladanie ogrod6w dzialkowy'ch.

Niestety, jest kwestionowan a ptzez Pani4 Rzecznik'

Milion rodrin driutkoFrych a rv rzeczywistosci kilka milion6w obyrvateli,

ktrirzy uprawiajq dzialki jest zbulwersowanych i zdzirvionych postawE Pani

Rzeczrik praw bbywatelskich w stosunku do dzialkowc6rv. Pani Rzecznik

zamiast bronii obywateli, jest przecirv nim.

zdaniem dzialkowc6w Llstarva, kt6ra przed uchwaleniem byla konsultowana

przez biura prawne Kancelarii Sejmu, senatu i Prerydenta RP, iest zgodna z

konsry'tucj4 Rp i gwaranruje tak2e swobodg z'zeszania sig i daje mo2liwo56

wyodrqbnienia sig ogrod6w ze struktuty ogolnopolskiej PZD'- 
Okrggowy Zarz4d Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w Kaliszu

reprezentuj4cy kilkadziesiqt tysigcy rodzin dzialkowych z Wielkopolski

poiudniowej zwtaca sig do Pani Rzecznik o zaprzestanie dzialal przeciwko

dziatkowcom polskim,

ETARZ


