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Informacja
W dniu ll k',vietrria
20t3 r. ptue nrinut po gocizinie15.()(lPolskis.Radio Vn'nrclirw
przeprowadzilo audycjg n4 ?-1tr'o'\\

sprarvie tunkcjonouania rodeinnl,ch ognrdow

dzialkowych w przyszlo$r:i. rnu.iqr;przedu' rvszy'stkin: rra uu,adzrr projekt Platlbrnry
Obywatelskici. kt6ry zttosi dot-vchczasorve
upra*aienia i prau'a n:rbvte przez dzialkowctiw
awynikajqcez ustarly o rotlzinrrlchogrodachdziatkorrl,chz dnia S lipca 200-5r. Cl6wn1,m
prowadzqcyn:hy{ RedaktorPanAndrzcj Andrzcjeu.ski.
Itrzed rozpoczgcicnrspotkarriarozdano w:irod prz-1'bylychgazetg "Zielona t{:eczpospolira".
'l'uska
poczl6wkq do PrentieraDonalda
oraz por6w'nanieoby'u'atelskiegoprojektu usrawy
a proiekt ustawy PO. co spolkaio sie z-rvielkim zaintercsowaniL.sr.
I-)ziaikowc6wz rniasrtaLegnicy oraz uczeslnjgzlcvchgodci podjal na rerenieogrodu
zarz.qdROD "Kraina Slorica" w Legnicl'. Jcst to jcden z pajstaxsz)'chogrod6w w okrggu
legnickint, Za poSrcdnictw$mRadia V"'roclau' informacja o audl'cji na 2y'wo dotarla do
ntieszkaticcwmiasta.Przyby'took. iiO osirb nie q.,lkodzialkou'cosv.kt6rz) po l\yst{}pieniu
Pana Posla Roberta Kropiwnickicgo zadarvaliu,iele p1tar1 ul,nr2ali swoje opinic na ternflr
plandw Platf'ormyObl"watelskicj.turiu'rdinc.Zc chodzi o likw-idacjeog:rod6w.o wplywi' do
bud2etowEninnych o ile przcjdz-ieprojekt PlarformyObyu'atelskieji nicz.l,nrnie roi.ni4cesiq
rozwi4zaniaprawnezawartew pro.ielicieSalidarnejPolski.
Poniewazw spotkaniru
bral udzial wr,'l4cariePoselPO Pan Robert Kropiu.rricki.nie
pod adresem poslon' PO sl6s'
szczq:dz-ono

kr1ll'cznl'ch \\, tym. wy'ra2ajqc su,uie

pr.:fezdzialkoricott' "Kraina Slofrca"nie hral udzialu
triczadowolenie.2c pomimo zaprosz.enia
u'spotkaniach. rtie podaj4c rowniez;prr)'cz)'n1.7:.rancanor6unieT- zrr nie rnial odwagi
rozmawiiri'z zajnteresowalymia prz:ede\r'sz)'s[kimz dzialkorvcamikicdy przygoto\\,']'!'v'srto
zalozenia do proiek:tu PO. ktr3rych gltirvnl'rr autorcm jest Posel Stanisla*' Huskou,ski.
Szczcgolneoburzenic wl.wolalo podane prze't PanaPosla *1'sokoi<l w przyszloscioplat. 2c
bgdqnrnie.iszc
oraz pozo.stanq
u'ogro,lach.Ten argumentrdrvnieznie przekonaluczestniktiw
spotkania.
Pan Posei do t5ch rwpou'irdzi nie ustosunkou,alsi+. lrJarorniastusilnic bronii
jakie to dobrodziejst\r'o
proponowane
z.apc'wniaiqc
rozvviqzarria
otz'i'ruajqdzialkowcl,.kiedy
prt{ekt Platforrnl Ohvu'utels
kicj srani,: sie oii cjaln}.nrdokumenrcmDzialkovr,cl'nie przy,in'roualido u'iadomosci 2adn1'charglumentou'Pana Posia
Kropiu'niekiegrr. przcrywajilc _legt.rrrl powicdzi skanduj4c. zc majrl Polski Zvriazck
Dzialkowc,ou.rna.jiiswoj4 ustrtrr,g.org;anizac-ie^
obvu'atelsk+ pod ktrirej to
i czekajana usta\.\'Q
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proiektcmsk{aclulipoclpisr',\\'r'poriiedzi ,Czill.l:tlu'ctirr
iu'iadcz-aZc banlzo 21.woiutcresu.ja
siq lctsunri
ogrotl<iu'iorganizirc-ii.
L)orvodzito- ze posiadajauir:dzer)atenlarnie rllkr.rproiektu
ohywatelskiego
ale i pozo.stallchprojekrdu,,
Nie tnoz,napomin4c f'alttu.jaku h-r'lareakcja nu rr1'po',viedi.Pana Posla.?-el)ZD.jest
nrtrnopolistq
i p0w'stalw okrcsickomuniznrui ral dalej h.r'i nie moze, na to p6dlaocipowicdz
.iednegoz wiclu dzialkovicow.ie "gd)'b!'nie ten monopol to dauno nie byloby naszych
ogroddwho dewelopcrb-r'nas poiknal". Fadlo ros'nic'2pororvnaniedo Polski dzielnicowcj.
kt6ra byla barclzo slaba a zatem nasu\4it sie wniosek 'jesrefnrv zjednoczcni i jestegnry
silnie.jsi"
Pan Posel Kropiwnicki wyrazil opinie na tefiiat- Ze o roz-u'ojuposzczegolnychmiast
dccydujeplan z,agospodarowania
przestrzenn€go,\\' tej ku'esrii glos zabrala Dyrektor ISiura
0'/. PZD w LegrnicyPani inz-.ElzbieteDziedzic.Zc ogrodl' w,okrggu legnickim tj. ponacl97
'llo sE utnie.szczc,ne
w planach zagospodarou,ania
prrestpennego i 99.95 % ma.i4wpisy clo
ksiqg wieczyst)'ch dodajrlc. zc

na dziern dzisiejszrydzialkou'cy mogq spac spokojnie.

Natomiast zl.nianyproponowarneprzcz Pt) to od nos,a z:rbieganieo uzyskanie praw na
podstau,ieunr6,,v,Zwrdcila s:ig kolejnl' raz do Posla Roberra Kropiwnickieqo aby nie
rvprowadzaldz-ierlkowcriw
w bi4d.
Spotkanirltrwalo ponad godzine. C4v ulporviedzi kilkunasru dyskurantoworaz
pytania kierowanc do Pana Posla zrnieni4,jegospojrzenierra s!,tLretcje.
w ktrirej znalazlasiq
organizaciai dzialkowcy. nalezy sadzii^ 1:ePosc'l\r srvoim kluhie szczerzei obiektlnvnie
pointbrmuieposlciwo reakcji dzialkowctir,r'.
Nic dokonanopodsumowania.tylko ltedaktor
prowadzqcyParrAndrze.iAndnrejeu'skina zakoircz.enie
podal do w'iadorno$ci.2e f(:)ano\\'y.
ss \^,ynikaloz deklarac.iiParraPosla i|)r,rektor Biura pow-inn;'trw'aidalej i Pos,,"{
przy,jqt
zaproszenieDyrektor Biura by spotkai siQ ponownic po pierwsz\nl czytnniu 4 pro.jektow
ustaww Sejnriednia l7 kwietniabr,
Rea,sumuj4c,
bgdziernybogaciu'r.r'iedzs..
a v,'.vnikajqc4
z dl,skusjiparlarncnramej.
Za podjgcierJziaiafi\\, przcprowadzerriu
aud.r,cjinalcz4sie podziekowaniaPanuAndrze.iowi
Andrze.iewskicn'ru
a wszystkitnuczestnikomspotlianiar6wnie2kienrjqslowa podzigkowania,
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