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Szanowna Pani Prezydentl

Wyra2amy nasze ubolewanie nad tym, 2e staje pani po stronie garstki
wichrzycieli, kt6zy chcq calkowicie zniszeyc ideQ ogrodnictwa dzialkowego i pozbyi
sig ogrod6w dzialkowych ze stolicy. Apelujemy do pani o zaniechanie dzialan
przynoszqcych szkodQ obywatelom i mieszkafrcom Warszawy, ich rodzinom,
przyjaciolom i znajomym - wszystkim tym, dla ktorych ogrody dzialkowe sq dobrem
narodowym i spolecznym,

Niech Pani ma odwagg odpowiedziei na nuftujEce nas pytania. Dlaczego
popiera Pani dzialania tych os6b, kt6re chcE zniszczy( dobro, ktdre z takim wysilkiem
rworzy+y rodziny dzialkowe przez dziesiqtki lat? Dlaczego wierzy pani ludziom, kt6rzy
podwa2ajq kompetencje wtadz paistwowych w polsce?

Jeste5my p*ekonani, 2e jednosi zwiEzku, ktdra pozwolila dzia{kowcom wywalczyi
dobrQ ustawq, wbrew wszelkim pr6bom destabilizacji sytuacji w ogrodach i projekt6w
skrajnie anty dzialkowych dq2qcych do likwidacji ogrodnictwa dzialkowego w polsce,
pozwoli tak2e sprzeciwii siq dzialaniom, jakie podejmuje pani przeciwko pZD.

odmowa rejestracji statutu pzD jest przeciez zwryklym atakiem na naszE organizaciq,
a zarazem jest to kontynuacja pani niepzychylnej wzglqdem dzialkowcdw, ogrod6w i

PZD polityki. To nie dobro mieszkaricow lezy pani na sercu. Jeste5my pani postawa
g+qboKo zawiedzeni/ ale nie ustajemy w nadziel, ze doglqbne zapoznanie siq z
naszymr argumentami, zmieni pani swoiq opinig idzialania wzglqdem warszawskich
ROD oraz PZD.

wbrew Pani stanowisku bowiem statut pzD zostal uchwalony zgodnie z prawem i

pzy zachowaniu pernej demokraQi, z uwzglQdnieniem zapis6w statutu dotychczas
obowiqzujqcego. To nie Krajowa Rada wybierala delegatdw, lecz Okrqgowe
Konferencje Pnedzjazdowe, Wydaje siq oczy\,viste, 2e Referendaz Sqdovuy nie tylko
nie zapoznal siq z dotychczasowym statutem, kt6ry regulowal wszystkie kwestie, ale
tak2e pominEl calkowicie zapisy obowiqzuiqcej ustawy o RoD. odmowa rejestracjj
nowego statutu to policzek wymierzony tysiacom ludzi zaanga2owanym w jego
tworzenie i uchwalenie. czy takie dziatanie zmierza do wprowadzenia chaosu i

oezorganizacji w stowarzyszeniu zQeszaiacym tysiEce ludzi z calej polski? A wszystko



po to, by w chaosie latwiej bylo przeiqc warszawskie ogrody dziafkowe i splacid nimi
,,Dekret Biureta'' bgdqcy sorq w oku stofecznych wladz. Tajemnicq poliszynera jest.
2e roszczenia wpgdzaiq warszawski budiet w sstronomiczne dlugi. co wiQcej, w
naszej opinii odmowa rejestracji statutu pZD jest zgodna z wolq prezydent
Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, kt6rej chaos i dezorganizacji ogrod6w
dzialkowych jest na,izwyklej w swiecie na rgkg. walka o grunty przybiera caraz
bardziej brutalne i absurdalne formy. Do czego lo prowadzi? Do rozprzedaiy
pieknych i zielonych tefen6w ogrod6w dziatkowych deweloperom i innym
inwestorom, ktorzy za nic maiq biednych rencist6w i emeryt6w, a ich cerem jest
budowanie betonowych budowli niczym wie2a Babel, kt6re wznoszq sig ku niebu,
odbierajqc tlen, zielen i pfzeslrzen za cenQ ogromnych pienigdzy.

Jeszcze nie.iest za p62no na zmianq decyzji. pani prezydent niech pani nie idzie
dalej tq drogq, kt6ra wiedzie ku przepasci. Srodowisko dziaikowc6w warszawskich
Jest w stanie wybaczy6 pani wiere, are riczymy na okazanie dobrej wori i

przychyrnosci, zarniast n,eustaiqcej wrogosci iatak6w. Niech pani przychyti sig do
glosu, kt6ry plynie do pani od dzialkowych rodzin.

Z powazaniem,
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