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Uczestnicg ustawowego zebrania wszystkich dzlalkowc6w z
Rodzinnego Ogrodu Dziatleawego,Zjednoeeni" tu Kotutclwutie,
zorganizowanego u oparciu o zapisg art' 69 ust. J ustawV o

rodzi.nngch ogrodach dziatkowych z dnia 13 grudnia 20L3 r,
dlatego, abg wgbra| stowarzgszenie, kt6re n4a' ptzeiqc
zarzqdzanie ogrodem lub ogr6d mq PozostaC nadal w obecnych
strukturach Pol,skiego Zwiopktt Dzialkouciw, sq mocno

zaniepolroj eni Pani wnio shiem, stutierdzaj qcg m nieleonsQtucfno Se

naszej, noutej ustaug. W swojej odosobnionej opinii twierdzi Pani
migdzg inngmi, te na.szd organiz'acia Jest organizacjq
uprzgutilejotaanq, niedaj qcq dzialkowcsm iakiejlaluiek motliwo$ci
swobodnego zrzeszqnia sig, abg w nowgch warunlcach zaruqdz.ai
ogrodem. Jest to nieprauda, ponieuta,2 wg stanu rua dsieft
dzisiejsxg w nclszVm okrqgu zielonogdrskim odbgto W 121 takich
zebraft, w kt6rych dzialkowcg opowiedzieli sig iednoznaunie za
dalszgm pozostaniem w obecngch strukturach Stoutatzgsz'enia
HD, czgli tak naprawdg dokonali Swiadomego i korzgstnego dla
nich utgboru. W zwiqzlcu z tam, ntepraudq jest fiuierdz,enie, 2e w
PZD nie ma sutobodg w dobrou.tolnym zrzeszaniu siq dzialleowcdw,
Nalehg utgrainie stwierdziC, 2e hojeld naszej - obyuatelskiej
ustdwV o Rodzinngch Ogrodach Dzialkoutgch poustal w $cifle
okreSlongm terminle tj, 18 rniesigcg, narzuconqm przaz ugrok
Tvgbunafu Konstgtucgjnego ale nad jej ostateungm lcsztattem a
przed jej uchwaleniem ciehko praawal Zespdl Inicjatgwg
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Obgwatetskiej ztohong z ptzedstawicieli PZD, posl6ttt z r62ngch
klub1ut parlamentarngch i bgl Sci$le kon'sultowany z prautnikami
oraz ze Srodowiskiem dziaNkowcdw w naszgm krqiu, Swoim
stwierdzenlem podwaigta Pani wiarygodno$C faclwwq wgiei
wymieniongch gnlp spoleungctu JaleAe uiec mo2na tetaz
twierdzit, 2e obemie ta ustawa jest lul niekonstgtucgjna? Czghbg
nagle zmienilo sig prawo i lwnstgtucja w naszAtrl krqJu, eg tet w
Pani opinii zauaAylg moie inne wzglgdy? ManU tu na mg6li
podwaling gloszongch przez Paniq tez, ugsnutych naszAm
zdaniern jedgnie na podstauie istnienia dw6ch malutkich
stouanzgszerl ogrodowych: rnalopolskiego i podlearpackiego, kt6re

nsq na fu,lcter s pro;utetni, ale jak uidat, sq pretekstem i silq
napgdowq u catrej teJ niepotrzebnej spmutie. Jest to krzywdzqe,
ponieutat, na jednej szali stawia Pani oele i ideaty rnilionowego
ntchu dzialkowc6ut z jakim"i malutkim stowatzgsz,eniem, o kt6rym
istnieniu malo lc,o wle. Brak jest tu logienego wytfumau,enia,

Stqd teb, unosimg o uwzglgdnlenie naszego poglqdu w tej
niecodziennej spratuie i odstqtienie pruez Paniq od dabzego
kwestionow ania ruiekorwtg tuc,gjno Sci ustautg o ROD,
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