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Uczestnicy szkolenia czlonlt6w Zarz4dii"v Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych ze Szczecina iPolic
odbytego w dniach 27 - 28 stycznia 2015 roku z niezadowoleniem przyjmujemy do wiadomosci
plynqce z biura Rzecznika Praw Obywatelskich informacje o dzialaniach zmierzajqcych do zmiany

Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku dajqcej podstawy prawne dla dzialalnosci ogrodnictwa

dzialkowego w Polsce. Na spotkaniach dzialkowc6w z naszych miejscowosci czqsto stawiane sq
pytanra pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich, dokqd Pan zmierza ico chce przez to osiegnqc
t Przez dziesiqtki lat ogrodnrctwo dzralkowe funkcjonowalo w naszym kraju i to z nrezlym skutkiem w

opinii dzialkowc6w. Nasze pytania sprowadzajq siQ clo r€torycznego stwierdzenta - czy Panl

Rzecznik byia na ogrodach dziaikowych i jest wstanie broni6 obywateli dzialkowcdw * jezeli tak to

czekamy na wypowiedz urzgdnika szczebla centralnego przed kim i z.,akiego powodu podejmuje tego

typu dzialania My dzialkowcy odbieramy to jako nqkania nas i zamiar likwidacji ogrodow w imie

wyzszych cei6w Pytanie tylko czyich celow i dla kogo ? Czy wpisuje siq Pani Profesor do grona

krytyk6w i zacieklych wrog6w, ktdrzy probujq udowodnic jakreS zle iniencle i niel(onrpeier.rcjq SeJrnu

Doskona e zdalemy sobre spfawe i odczytujemy intencje pewnej grupy ludzr interesLr, kiorzy od wielu

lat tiJcza walkQ z dzrall(owcanir, ogrodami r Slowarzyszen em ogrodov,/ym PZD, ktoIZy probula

podrclrc sklooc i rozpfoszyc Srodowrsko dzialkowcow, na szczgscie jest lo nrel czna gfupka ale iak
wrdac bardzo wplyryowa. bryllrlqca na szczyiach wladzy. probujEca za wszelkq ceng przejqc prawo

do gruntow Rozumiemy ze przegrani szukalq roznych sposobow, aby kwestionowad wszystko co nie

jesi po ich nry6li ijeszcze raz prdbujE swego szczgscla. W naszym przekonaniu rola Rzecznika Praw

Obywatelskich winna sprowadzai siq przede wszystkim do obrony praw nabytych przez dzialkowcdw i

chronienia przed zakusami odebrania tego co daje lm poczucie speinienia sprawiedliwo6ci. Jezeli z

dzralah Pani Rzecznik w tym wzglgdzie wynika poprawianie prawa stanowionego przez organy

ustawodawcze, to jak sEdzimy - ba jestesmy o tym pzekonani - czas i miejsce juz byly I na rnnym

szczeblu bo tak rozumiemy sprawowanie wysokrego Urzedu Rzecznika w naszym kraju. Ciqgle nie

mozemy siq uporac z osobistymi przekonaniami, 2e Rzecznik Praw Obywatelskich winien stwarzac

nam, obywatelom poczucie bezpieczenstwa istabilnosci a nie ciqgleJ niepewno$ct co z nami bedzie.

Szanowna Pani Rzecznik pozwoliligmy sobie na kiika trudnych iNvardych zdai pod Pani adresem, ale

nie wynrka to z chqci pomniejszenla roli i znaczenia Pani Urzqdu, ale troski o dalszy byt ogrodnrctwa

dzialkowego. poczucre stabilnosci ispokoju dzialkowcow Szanowna Pani Rzecznik sqdzrmy, ze Pani

niekorzystna dla nas inicjatywa nre bqdzie miala dalszych konsekwencji wierzymy, ze dobro isiuszne

interesy wielomilionowej rzeszy dzialkowcow ich rodzin oraz naszych przylacidl odwiedzajqcych nas

na dzralkach sq dla Panr waznrejsze nrz nalirardziej nrecna i krzykliwa propaganda przeciwko nam I

naszemu Stowarzyszeniu Zyczymy Panr Profesor wrelu sul(cesow i pomyslnosci w stuzbie obywateii

Z p o'wazaniern uczestniE szkgfena:

lrnie i Nazwisko ROD MiejscowoSc Podpis
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