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Szanouny Panie Redaktorze !

. Do napisania tego listu sklonil mnie artykul autorstwa redaktor Malgorzaty
!Y:1..1"*i.r. "O*-Otwa samowola", kt6ry ukazal sig w Waszrm tygodniku ftO_Z+_u+.lurz). brl]lg rwerdzLc. ze Jest to matedal zrobiony na zam6wienie polityczne, kt6ry ma
pzygotou,ad jak wiele innych publikacji grunt pod tworzonq w Ministe;smie Budo\rnictwa-
T.T:po{! i Gospodarki Morskiej ,, now4 koncepcjg funkcjonowania ogrod6* dzialkoul,J
w Polsce".
Jako.uZytkownik dzialki w Rodzinnlm Ogrodzie Dzialkowym zastanawiam sig jakie s4
przeslanki, 2€_ pEygotowuj4c nowy akt prawny nikt nie chce konsultowai tego faktu z
milionem polskich rodzin i nik nie chce sig pochylii nad naszymi oczekiwaniarni i nikt nie
raczy nam odpowiedziei na liczne uyst4pienia, prosby, protesty i stanowiska kierowane do
Marszalek Sejmu, Premiera, Prezydenta, Ministr6w itp.
Rozrnawia sig z ulicq,,kibolami,, iF., ale nikt nie chci wysluchai polskich dzialkowc6w!
Jest dla nnie oczywiste, 2e zam6wiony artykul ma shrzyi tym, kt6rzy chcq wygonii
dzialkowc6w z leren6w, k6rych w przeszlo6ci nikt nie ctrciat, to Uyty ro bagn4 wyslpiska
6mieci i niewytki.
Dzisiaj.tylko dzigki cig2kiej pracy i naklad6w finansowych wielu pokolen dzialkowc6w s4 to
atakcyjne tcrcny vr' pelni uzblojone, kt6re trzeba szybko przej4i i zarobii co sig tylko da.
Na przeszkodzie stoi tylko ustawa,, o rod,' i Organizacja Folski Zwiqzek Dzia.lkowc6w.
Do zrealizowania tego oczywistego celu wykorzysruji siE niewielka gmpke przedstawicieli
,,stowarzyszef dzialkowc6w" ludzi rekrutuj4cych sig z po3r6d dzialkowcow lami4cych
obowi4zuj4ce w ogrodach prawo i wykluczonych z ogrodowych spolecznosci.
Niech sig nie ludz4, 2e jezeli doszloby do przejgcia tych gunt6w to deweloperzy bo to oni
zabiegaj4 o w/w gnmty zostawiq ich zamieszkuj4cych w tyih ponadnormatl.*,nych altar*ach
nie zgodnych nie tylko z ustaw4,,o rod" ale r6unieZ z prawem budowlanvm.
PraSne 

7ayy1V6,.ye altykul drastycznie miia sig z prawd4 nie ma nic wspritnego z
zetelnosci4 dziennikarsk4, uczciwosci4 i daniem Swiadectwa prawdzie .
Ajuz kuriozalnlm staje siQ kpina z faktu, Ze ,,ogr6dki dzialkowe,' maja wlasna flagg i h1,rnn.
Nie mozna propagowai braku poszanowania dla historji i tradvcii.
Natomiast. posiadanie wlasnego prawa i bud2etu Swiadczy o i;tn, ze ogroOy dzialkowe
funlcjonuj4 na podstawie aktu prawnego uchwalonego przei Sejm Rz""r1pi.poiit".1 tot.ki"j
i nikt z budzetu Paristwa nie daje ,_zlot6wki,, na funkcionowanie ROD.
TrTeba bli ignorantem ab1 kpii z.. l ielonej Rzeczypospolirej...
Poiski Zwi4zek Dzialkouc6w zrzesza ponad milion rcdzin dzialkowych, przekladaj4c to na
czrorlKow rcn rodzrn test to gn]pa 4 5 mlrl ludzi Oby.wateli Rzeczlpospolitej,, . kt6rzy maj4
prawo funkcjonowai w ogrodach i s4 z tego faktu dumni w przeciwienst*ie do pana posia
Dery, kt6remu w przeszloSci odpowiadaly zasady funkcjonowania ogtod6w, a teraz chce zbi6
kapital polityczny i przypodobai sig licznym grupom intetes6w.
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