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My' dzialkowcy, zrzeszeni w porskirn Zwiqzku Dziarkowc6w - wiqkszoici emeryci i rencisci,
uzytkuj4cy swe dzialki na terenie 20 ogrod6w o l4cznej powierzchni l6Oh posiadaj4ce dzialkp, od
ponad 40 lat w rejonie ilawskim na warmii i Mazurich, chcemy wreszcie w raz'z rodzinami w
spokoju uprawiai swe male poletka dzialkowe dra przyjernnosci i podreperowania swych skromnych
zasobnych portfeli.

JesteSmy zaniepokojeni pani profesor uporczywym stanowiskiem nie przyjmowania do
wiadomoSci, 2e od ponad 130 lat w polsce istniej4 itoraz lepiej siq rozwijaj4 pr.y" eZO og-iy
dzialkowe. Ulegai4c ci4glym podszeptom pseudo dzialkorvcorv usunigtym , iiO.'aqrqry"l., ,i yuii
po:irednictwem do ronvi4zania PZD po to, by na jego gruntaclt powstaly rnale stowaizyszenia, kt6re
bez wigkszego trudu mo2na zlikwidowai, a tereny te przekazai dewelopeionr.

Mieli5my nadziejp,.Le po podpisaniu ptzez pana prezydenta Rp usrawy o ROD z dnia
13 12.2013r.' sytuacja w srodowisku dzia.rkowym caikorvicie uregnie srabirizacji, z uwagi na to ze
kazdy znas ma mo2liwoji wybrac dowolnie stowarryszenie ogrodo-we.

widocznie ci, co uwa'ari,2f masowo dziarkowcy wysiEpowai bpdE z pzD zostari zawiedzenii szukai4 u Pani wsparcia. Takie wrazenie odnie$ismy po iani pisrnie .ki"ro*uny, do rvicepremier
Ministerstwa TB i GM, tv kt6rym..to pani piimie sugeruje, Ze jest nroZlirvoSi w paistwie
demokratycznym likwidacji organizacji pozarz4dowej. JestJsm! r6wniez zaskoczeni, ze pani, kt6ra
piastuje. urz4d_ z samej naz*y powinien bronii praw obywareii a nie w4skiej grupy tuazl, ktOt.
marzy siq, zbii kapital na krzyrvdzie polskich dzialkowcow.

Jak widai' wystqpienia dzialkowc6w w obronie islnicnia ogrodtirv oraz 2e chcqnare,ec do
stowarzyszenia Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow. nie trafiaia do pani.

W zwiEzku z tym dzialkowcy i ich rodziny - Obyruatete Rp. apelujq do pani o ponorvne
przeanalizowanie swojego stanowiska, poczynai skierowanych przeciwko porstim dzialkowcom.

Szrzno'tyna ?ant
. . . ?leki poparciu serek tysipcy polskich dzialkowcow usrawa z 13.12.2013r. mogla ujrzei
Swiatlo.dzienne' wola spoleczna tych rudzi jak widai jcst rvykladnikiem pelnej dernokracj i i',"g" 1rt"Rzecznik powinna Pani bronii.

uwazamy jako dlugoretni dziarkowcy. ze ustawa o RoD z r3.r2.2013r. powinna pozostaiw takim sranie jak zostala podpisana przez, pana prerydenta Rp. poniewa2 spelnia oczikiwania
spoleczne, oraz zapewnia w ogrodach swobodQ powolywa;ia stow arzyszert.

W odbytych w l00oZ zebrania stowarryszeniowych w ogrodach w rejonie ilawskim,99,g%
opowiada sig za byciem w stowarzyszeniu przy pZD - opowiidanie, ze wymusza sig nacisk nadzialkowc6w o przynaleZnoSi do pZD - szukanie ,,r)ziury vt calym,, jesl zwyczajnq e2UUn4. Wiwietle istniei4cych zagro2eh, dalszego istnieniem ogrod6w, jesteSmy zadowoieni,-ze jesteSmy w tej
silnej grupie, jakim jest PZD. Dziarkowcy na tych z-ebraniac"h zadawari pytani4 izy Riecznik
pochylil si9 choiby najednym listenr od prawdzirvego dzialkowca?


