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Senutor RP

Lidia sturoń

smnowna pani senatoł.

Zwracamy się do Pani, jako przedstawiciele najważniejszego organu samorządu

ogrodowego, którzy administrują w ogrodzie działkowym na terenie miejscowości
Jasień - RoD,,Metalowiec", zrzeszonym w Polskim Zvłiązku Działkowcow.
W naszym ogrodzie, jak we wszystkich ogrodach w Polsce odbyło się w 201 4 r
zebranie, na którym zdecydowaliśmy, ze Polski Zwiryek Działkowców powinien

odpowiadac za zarządzanie ogrodem i dzisiaj tez to potwierdzamy.

Większość działkowcow uznała i uznaje, że ogrod jest administrowany właŚciwie i nie

ma potrzeby zmieniać tego stanu Liczy się dla nas stahilne i solidne prawo do

działki oraz prmłidławo funkcjonując&, w miarę tania administracja ogradawa orcłz

spruwna infrastrukturu Dzińka jest odskocznią od codziennych problemow t oazą
spokoju.

Juz zapewne zorientowała się Pani, ze program z cyklu ,,Ekspres Reporterów"
l z dnia 14 .02.2017 r. l, w którym pełniła Pani rolę komentatora odbił się szerokim
echem w środowisku działkowców i wywołał wśrod nich i wśrod samorządów
ogrodowych falę sprzeciwu.

Przyłączamy się do tych głosów protestu. Nie chodzi o reportaż, bo dotyczył on
lokalnych problemów, które ponadto wydają się być sztucznie pompowane, ale chodzi
o Pani komentarz, który był zdecydowanie na wyrost.

Wywodzi Pani, ze ustawa o ROD ponownie nie spełnia wymogów konstytucyjnych,
a jednocześnie namawia działkowcow by korzystali z jej zapisów i zakładali w swoich
ogrodach odrębne od PZD stowarzyszenia.

Zastanawiamy się jaki ma Pani interes w tworzeniu nowych stowarzyszeń ogrodowych.
Naszym zdaniem odpowiedź moze być tylko jedna. Zależy Pani przede wszystkim by
osłabić największe z tych Stowarzyszeń , jakim jest PZD i je rozdrobnić na wiele
małych.

Fakt istnienia wielkiej organizacji, która jest w stanie przeciwstawić się władzy t
skutecznie wa|czyć o istnienie ogrodów działkowych w miastach jest nie w smak tym,
ktorzy liczą na uwolnienie terenów pod inwestycje. Pani akĘwność medialna, ktorą
uprawia Pani od wielu łat, pozwala nam sądzić, że tym interesom Pani służy. Naszym
zdaniem jest to naganne, biorąc pod uwagę fakt, ze jest Pani senatorem RP.



Rozumiemy dylematy deweloperów, którzy budują domy i mieszkania. Wiemy, ze

zawsze bęłzie na nie zapotrzebowanie, a deweloperzy szukają jak najlepszych

lokalizacji dla swoich inwesĘcji, Grunty , na klórych zlokalizowane są ogrody w wielu

miastactr mają dla nich ogromny potencjał. Ale uwazamy, że Senator RP, jeżeli chce

byc ich rzecznikiem powinien mowić o tym wprost. Pani działania polegają na

podkopywaniu sensu istnienia duzej organizacji reprezentującej działkowców, co ułatwi
jej rozdrobnienie i w perspektywie ułatwi zmianę przepisów dotyczących likwidacji
Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Rozumiemy, że w interesach nie ma sentymentów, przykre jednak jest to, ze kreuje

się Pani na obrońcę działkowcow przed PZD, a tak naprawdę, w tej rozgrywce,
stawia Pani na likwidację ogrodów. PZD jest jedynie przeszkodą w osirynięciu tego

celu. Dńa Pani temu dowod niejednokrotnie, poczynając od wystąpień w Trybunale
Konstytucyjnym orM tworzeniu wspolnie z kolegami z PO projektu u§tawy o
Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych, który zakładał likwidację ogrodow.

Jak na Senatora RP jest to zachowanie niegodne. Z naszej strony, wyrazamy ogromne
zadowolenie, ze jak na razie jest Pani mało skuteczna w swoich dywersyjnych
działaniach.
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