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Prezydent Warszawy

Hanna Gronkiewicz-tValtz

Dzralkowcy warszawskrch rodztnnych ogrodow ozratKowycn sa zanrepokolen]
odmowa rejestracli staiutu pZD, ktora;est niczym innym jak przeJawem dyskrymrnailr r

bezpardonowego dq2enia dc eksterminac.ri stowarzyszenia ogornoporskrego xtor"'oo *,"tu
rat stor na strazy praworzadnosci i rozwolu ogroddw dzrarKcwych w porsce Jeste6mv
zszoKowant sposobem dzialania prezydent Warszawy, ktora juz jawnie wyraza swola
nrechec do srodowiska dzialkowego i nre Lrkrywa sworego slanowrska co dzrwnrersze za
stanowtskiem tyrn podEzyi nieslusznre Referendarz Sqdowi borEc postawloni prri,
Prezydent Gronkrewrcz'wartz zarzuly za wiarygodne i godne uwagi rymczasem zarzutyPa i Prezydent sq naezgodne z rzeczwvrstosctq Nadzwyczajny KraJowy Z)azd Delegatow
PZD oyl wbrew Panr ooawom I sugestrom wybrany w sposoD zgodny z prawen w ooarclu o
dotychczasowy statut. lak .,ak nakazuJe ustawa o ROD z 1 3 grudnia 201 3r

Zdajemy sobre sptawe z ogromu prac wielu osob. klore rzetetnte analtzowaly przepisy
otaz wzi9Jy pod uwagg wszeikre propozycle zmtan wynikaiqc€ z toczacej sie ogdlnokrajowel
dyskusli nad wypracowaniem Jak najlepszego Statutu Wjemy rowntez jak trudnc jestprzygotowac prolekt, ktory nie bgdzre m6gl byc podwazony przez nrepzycnylne ugrupowania
I Instytucje w naszel opinir odmowa reJestracji statutu pzD poKazata. Jak sirny Jest roobrngp,.eclwko Porskiemu zwiaTkowt Dzrarkowcow i setkom tysrgcy ciziaikowcow. *torzyptzynarez? do tego stowazyszenra. odmowa sadu wycnodzi naprzecrw oczekiwanrom wlad2
stor'cy na czere z Prezydenr warszawy HannE Gronkiewicz-wartz .lako starostq Grodzkrm
Patrzac na caloksztalr dziaran Miasta Stolecznego warszawy rruono nre odnre6c wrazeniaze kolelne dzialanra sa wysoce :anriereone i ukladalq srq znry$lnq ukladankg, Ktorel celem
Jesr wyzucenre ze sroricy ogrodow dzialkowych i dziarkowcow w te hrsro*Q idearnre wprsu,asre problemy roszczenrowe z dekretem Biureta na czere i dqz€nre ponad wszystko dooodanta spornych ogrodow dzialkowych w rece ,,dekfetowccw.

Przytaczane argumenty. kt6re pozwo|ly lekka rgka odrzucrc wnrosek o re]est.acle
statutu PZD sq wydumane itworzone na silQ Dekiarujemy Jednak, ze w naszej walce nrepoddamy si9 nawel na chwilq. Bgdzremy walczyc o nui." ogrooy I nasz Zwiqzek doostatnich sil Zgody na tak bezparcionowe dzralanra sKierowane przecrwko nam nie byrc i nrebedzre Dzralkowcy choc w wiqkszoscr emeryci r renci.cl maja w sobie wrere samozaparcra I

srr do warkr o to co dobre iwiasciwe Z przykrosciq stwierdzamy ze pani prezydent zatra,tawszerKte poczucle tego, co.Jest wtasciwe i dobre dla spolecznoscl warszswskrej Godneubolewanra jest to, co wyczynia pani wzglgdem dzraikowej rzeszy tysr*cy warszawskichrodzin. Dzialkowcy odpowiednio to doceniq. Zyjemy w zgodve z narurq. a w przyrodzie nicprzeciez nie oinie


