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Rzecznik Praw Obvwatelskich.
STANOWISKO
Szanotuna Pani Rzecznik.

My, dzialkowcy ( prawdzirvi dzialkowcv z wlasnego wyboru w strukturach pZD),
instruktorzy fachowi dziala.iqcy w na terenie 20 ogrod6w o lqcznej powierzchni, 160 ha
posiadai4ce dzialkg, w Rodzinnych ogrodach Dzialkowych od ponad 35 lat w rejonie
iiawskim na warmii i Mazurach..jestesrny zaniepokojeni dalszymi dzialaniami zmierzajqcymi
do fikwidacji nowo uchwalonej przez parlament i podpisanej przez prezydenti pana
Bronislawa Komorowskiego ustawy o Rodzinnych ogrod6w Dziatkowych. od dtuZszego
czasu z uwaga Sledzimy wszystkie poczynania wladz rz4dowych, kt6re dotyczq naszego
7,wia;zku i ogrod6w.

MicliSmy nadziejg. 2c po podpisaniu przez pana prezydenta Rp ustau,y
sytuacja w irodowisku dzialkowym calkowicie ulegnie
stabilizacji, z uwagi na to 2.. kazdy z nas ma mozliwosi wybrai dowolnie stowarzyszenie
ogrodowe. Widocznie ci, co uwa2ali, ze nrasowo dzialkowcy wystQpowai 6pd4 z pZD
zostali zawiedzeni i szukai4 u Pani wsparcia. l-akie wrazenie odnieslismy po pani pi(mie
skierowanym do wicepremier Ministerstwa TB i GM. w kt6rym to pani pismie sugeruje,2e
jest mozliworii w pa6s(wie demokratycznym likwidacji organizacji pozarz4dowej. Jesiesmy
r6wnie2 zaskoczeni. ze Pani. kttira piastuje urzqd. kt6ry z samej nazwy powinien bronii praw
obywateli a nie wqskiej grupy ludzi, kt6rym marzy siE, zdobyi kapital na krzywdzie polikich

o Rot) z dnia 13.12.2013r.,

dzialkowc6w.
od dluzszego czasu niepokojeni jestesmy ciqglyrni atakarni przeciwnik6w polskiego
7,wi'4zku Dzialkowc6w d4zqcymi poprzez ugrupowania polityczne i rzqdowe do przeigcia
teren6w dzialkowych wyszukuiqc coraz ro nowe zaskakuiqce nas powody do likwiiacji
calego ruchu dzialkowego w Polsce.
Szanowna Pani
Dziqki poparciu setek tysiEcy polskich dziatkowc6w ustawa z r3.r2.2013r. mosla
ujrzct (wiatlo dzienne. wola spoleczna tych ludzi .lak w,idai jcst uvkladnikiem pelnej
demokrac.ji itegojako Rzecznik powinna pani bronic.
[Jwa2amy jako dlugolctni dzialkowcy, ze ustawa o ROD z l3.lZ.20l3r. powinna
pozostac w takim stanie jak zostala podpisana przez. pana prezydenta Rp. poniewa2 spelnia
oczekiwania spoleczne. oraz zapewnia w ogrodach swobodg powoiywania sto warzyszch.
w odbywai4cych siq zebrania stowarzyszen iowych w ogrodach w rejonie awskim,
99.8% opowiada sig za byciem w srowarzyszeniu przy pZD, opowiadanie, le wymusza siq
nacisk na dzialkowc6w o przynaleZno6i do PZD to szukanie ,dziury v, calym', i jesi
z.wyczajnq BZDtJRA. W Swietlc istniei4cl,ch zagtoze(t. dalszcgo istnieniem ogrod6w,
.jeste(my zadowoleni, ze jestcSmy w tc j silne.j grupie. jakim jest pZD.
. Instruktorzy l'achowi pytai4 sip. czy rz.ecznik pochylit sig choiby najednym listem od
prawdziwego dzialkowca?
Z wyrazem szacunku
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