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Zarz4ri Rodzinneg* Ogrodu Dzialko*'ego im. ".iitanislar.va Staszica" w File r.v imieniu
dzialkolvcr:w naszego ogrodu l',}/raza zani*pokojenie prz,ebiegiem prac w sp::awie wy-nracoi.variia
ostatecznego ksztattu usiawy o rodzinnych *grodach dzialkowyci:l

Pan Fremier dr,vukrctnie spotkal sip z dziatkow-cami dekla:rijqc poparcie dla
.,Cbyrvateiskiego projektu. . . ", po w.czesniejszyrn za.siggnigciu opillii prawnik6w sr"vojej
Kancelarii OSwiadczyl Pan jednoczeSnie, ze w niczl'm nie przeszkadza nru istnienie Polskiegc
f;wi4zku Dzia&ko*'cow. h,{y dziaikowcy popierainy nasz Zwt4zek i o utrzymanie ktoregc
walcz1rryy. Taka jest rn'ola cl:rialkowc6r,v i spoteczensiLwa potr*'ierdzona niespetna milionem
p odpi sorv poparci a pcd .-Ob-vwatelski m proj ektem . . . ".

l.V li5cie skierowauym da clzialkotvc6w napisal Pan: Cfuci*lbyw aspoft*i{ *ch
atts4vstlritit z, ilVrss, lrt$rzy z x.itpo**jerce i{edzili se}*zawe f}r{zce natl #tei.Ii,rz*nti tkstyt:lqcywi

fwnkc.ione'tpanis $zirslek. {}sobi6cie ia*ng*zou:nleEn sig v: prut:e ft€d Nt *,4t ust*aq. Za*eier1,a*t
prevpilnew*i, altjt 4,*ei*.try hyty l.yilk* t**t, gdrie st, *iezhgdrzie wym*:.f7a?rs prx{x, werdpltt
T'ryh*tnutza ff*ns$,d*c-t3nego".."..Z*gw,rsr*xte$emg dzk$kov,com. tteTgtitztl,e$stwa i tnpatrsi{
* g r o d rh*, $4i at f*w_y c k.

Po tych deklarac,iach pcs-loi*'ie Nadzwycza.inei Foclkomisji Sejmov,'ej prz.vjgli
jedncgir:3nie, ze .,*byrvalelski proiekt. " bgdzie wiod4cym rv prccedor,v;u:iu nad ostatecznyrr
kszialten: ustawy.

Fowiaio optymizmem - ale nie na dfugo.
iltoz *kazuje sip, ze Fa*skie deklaracje nie s4 przeliur.vane k- czyrl, a wr?cz przecirvnie
Prarvnicy Fa.na Kancelarii r.rsztrl"l,vnili stanora,iska, co unien:czlirvia osi4gaiiEcie kompronrisu w
sprarvach dla nas bardzo istoinl'6[, a dotycz4cl'ch dalszego tlnkcjcnow,ania istniej4cych s1n:k1rlr
i prawa do gnrntu. Utrata tych praw spowoduje bezpowrofire rozbicie ruchr-r ogrodnictw-a
dziatkorvego i otra,'orzy dra-gE d* likwidac.ji x,ielu ogrod6vr.

Z ostatnish informacji wynika, ze czlonkowie podkonrisji z P{} z}ozyli ivniosek <t
odi,r,'olanie Fana Bartosza Kownackiego z funkcji przera,r:dnicz4cego tej poclkamisji. Nie znamy
rnotyworv tego w*iosku jakinai }<ierowatri sig pcstow-ie Czy mftmy zatiem do czynienia e
czarelyx?? s*ennri&szexr gdzle pos&owie F* prrxvadzqc destrukcyjn4 politykg zn wszelk4
certg chc4 prxedlu*a{ X}rare podliomis.ii i xie d*prowadei{ do uclnwalenia ustawy w
wyzx:&czii{rynn przeu T ryb * n:ll Konsfytucyj ny terne ill i*?



Pauie Prpmierz*l

Uwaiamy, ze poslowie Plarformy Obywatelskiej z paaii" kt6rej Pan przewortniczy
szykujg wielki przekrqt skier.owany przeciwko dzialkowconr" przeciwko nasz]rrn strukturom i
przeciwko naszemu Zwiqzkowi dalelo wykraczaj4cy poze ramy wyroku Trybuna{u
Konstytucyjnego. Za nic ma.|4 Fana deklaracje i list skierowany do nas dzialkowc6w.

Jeieli Pana deklaracje s4 xezciwq w co chcemy bardzo wierzyf, to prosz? przerwad te
destrukcyjne dzialania poslow PO i prawniks.w z Kanoelarii Premiera. Ich nieugigta i niczym
nieuzasadniona postawa jest ze szkodq nie tylko dla dziatkowcdw, ale takze dla Fana i pa*skiego
ugrupowani4 ktoregoj€secae do niodawna uw-azaliSmy za gwaranta stabilnosci w naszym kraju.

tr-ist przesylamy do wiademo3ci:

Fan Bartosz Kownacki Przewodnicz4cy Nadzwyczaj nej Podkomisji Sejmowej

Posiowje czlonkouie Nadzr.vyczajnej Fodkomisji Sejmowej

Krajowa Rada PZtr w WarsEawie

Okrggowy Zarz4d, PZ.D w Pile
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