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.Ienzy Wenderlie&

PHTYOJA,
Okrggowego Zarzqdu Torufsi<s - Woelawskiego

Polskiego Zwiqzku DziaNkowcS*v

W sprawie sytuacji \&V$r$lanej wy$t4pisnierr! {}r$anu nadzor dla Folslrleg* zwiqzktt
Oziafkowc6w jaklm .lest Prezydent vn"st. Warsz*wy

5rodowisko dziaikowc6w okrqgu Torurisko^Wiociav,,skiego Po!skiego Zwiqzku Dziatko;l c*w
z niepokojem dostrzega nasilone dziatania P!'ezydenta m. st' Wal'szewy jako organu nadzoru nari

PZD. Niestetv, ze smutkiem naleiy jednr:znacznie stwirrdzii, ii sq to dzialania a wlaiciwie rzecz

ujmujqc dos*ownie - ataki calkowicie bezpodstawne. Spolecznoid clziaikowcSw okrqgu torufsko -
wloclawskiego clostrzega, ie mamy znowu clo czynier":ia z atakiem :koordynowanyni przecri.rkc

Polskiemu Zwiqzkowi Dzia{kowc6w a c.} za tyl],l idzie irrzecivlko ponad milionowej t zeszy

spoleczefstwa, zrzeszonego $,r strukturach Zwiqrku. To wzfio2one zainte[e$owa ie lokal'rytr
samcrzqdcwc6w wywodzqcych siq z legc samego gfr,lpowania politycznego jakim jest platforrna

Obywatelska, ogrodami bqCqcymi skupionymi w Polskim Zwiqzku Dzialkowc6w, Caje wyrainy
obraz usiiowania wprowadz€nia w zycie koncepcji posia Huskowskiego, kt6ry zakiadat likwidacjq

ogrod6w dzialkowych. w zesrawieniu w wybidrczym stosowaniu r6inYch zapis6w ptav.'a, stcsu,qc

do tego swobodnE ich interpretacjQ nic idzie w p;]rze z rzetelnoiciQ adminislracji panstwow?i,

czego rezullatem jest wprowadzanie w biqd szerokrej rzesz dzialkowc6w.

Dzialkowcy okrQgu Tcrufisko-Wtoctawskiegc PZD wnoszE o spowodowanie Fnwstrzymar ia

dziaiari Prezydent m. st. Warszawy - p. i-ianny Gron kiewicz-Waltz, gay2 postqpolvanie iej
jednostki administracji pcdwaia zapisy Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziatkcwych z 13 grudnia

2013 foku.
W zbliiaj4cych siq wybcrach Ptezydenckich jak r6wn!e2 pa fla ri]enta r nych dziaikowcy w:az

ze swoimi rodzinami zdecydowanie pcprq ugrupowanie polityczne w:plerajqce ide? ogrodnictwa

dziatkowego.
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