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Dzialkowcy z Rod,zlnnego Ogrodu Mallwuego , Metalowiecx w Szpratawle,
obemi na zebraniu ustawougm wszgstkich dzialltowchw, nuolanego w efu
opowiedaenia slq za poaostqnlem w obeangch strukturach polsklego Zuiqzht
bqdL, ugboru stoutanzgszenia, kt6re w oparciu o nouq ustawe o rcdzlnngdt
ogrodach dzialkoutgch z dnia 13 grudnia 2o1s r. bpdzle zarz^dzac naszym
ogrodem, pruekaanjq w tej formb swojc opinie I tym samgm uaasednbne
obauy i zasttze&nia a do wnioslu, Jaki pani przedtotgla na rpe
poprzednicgo Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego a zarazem Vhe
Premiera - Pani Elhblefu Biefikowsklei, odnosnie sugerowaneJ pnez paniq
niezgodnosci z obecnq konsryarcjq nialctdrych postanouiet| tej ustauty.
Jest to naszvm zdaniem lcuriozum, ponieu)a2 u) swm unlosti.t dowod.zi panl
suto|ch reqii jed.gnie na podstawie obiegowej opinii ,nleznenej d.okladniej
pewnej grupg ludzi" mientq.ej sre teL stawanys?rlniem ogrod,outytn w polscr.,
Tym samym sprcwadza Pani i zr\utnuje z naszgm, poziom.em mgfiIenia,
dokonart I pmuie millonowq liebq cz;lory'rsdw na,sago Zwiqzlw, Lstticjqcego
od ponad 100 lat jaklef malc ltryz,ebnie ,stouq,rzys".onlca", de-fac.to poulstale
ze skl6onych czlonkdut wgwodz,qcych sig z HD, a ktilrzy z,e wzglpdu na
we'esnieJsz.e, szkodlhpe dzialanie ne r,tee nas"ago zuiqzht, znstali z nlcgo
bezpourotnle usuniqci , ,-to tdk aemo, Jalcfo pt{,boutonto zrtumai olonia r
mr6wkq I ugrltuulcrt lch do wclt6lncgo btagu na stadlonler. To jest z
natury fte@a niemotliute. Niesprawiadlhagm i krzyutd,zccyrn jest tett sam faktciqglego kttestlpnouanla konstghtcgjnego zaltrslut kolengch uataw o
ogrodach dziallcowych, jakie na ptz,estrznnl ostatnich d,ekad powstaualg i
wchodzily w tgcic. Werng, 2* dzialkowcg tet, sw6j roatm mqjq i qCtCiq
mie dzg utier szaml, wia dzq za,tem, b clwdzi o wg w or u.b kolej neg o ?,awt w
ogrodach i w efekcie doprowadzania do likutidacii naszajo zwr,qzfu.
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A jednVn ze sposobOu ku temu, na by' slwteune zakuestbnouanlc
prawomocno5ci naszej, noutej ustowg w obeoym jej lcezto,lcie. lJwahamV, ze
obema ustawa jest naprawde dobrym d,ldem usta.uodawegm, w ktirym
sprawiedliwie sq z,abezplaczone interesg zar'wno S-toutarzgswnra pol.skd
Zwiqzek dzialkowciw jak t samy ch da/rlllhou;csut.
W aniqzlot z tgm apefujemy do pani o spojnenie na te waAnq kwcstl4 z
naF?Ej strong i wycofanie suoJego krzyudzqego nas u.rniosftu.
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