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W ffiriezaftitdo-Pana
;,U Pan Boga w Ogrodku", kt6ry tkazal
sig w Gazecie Wyborczej w kilka dni po ogloszeniu wyroku Trybunalu
Konst5rtucyjnegow sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Wyrok
Trybunalu dla nas dzialkowcow zmienia sytuacjg prawn4 polskich
dzialkowc6w. Jak sam Pan pisze - jest nas dzialkowc6w z rodzinami okolo
4 miliony, a gdy dodamy sympatyk6w to liczbE tg mozna podwoi6. Nie jesteSmy
orgarizacjqbez swoich korzeni i tradycji ale uksztahowan4przez ponad 120lat
przez wiele pokolef polskich rodzin, a Pan zamiast szacunku i poszanowania
dla ludzi, ldorzy prze?yli'okupacjg,terror i ponizeniadnzy nas ironi4 i kpin4.
Znalazl Pan motto aby oSmieszydi wylqpii nasz- jeszcze przedwojennyhymn dzialkowclw ,,Zielona Rzeczypospolita" - aby udowodnid, Le nasze
Panstwo demokratyczne nie ma nic wsp6lnego z demokracj4. Niszczy tak
wspanial4 arganizvsjg, kf6ra nie pr4mosi dochodow organom pafrstwowym ale spelnia za nich rbiznepowinnoSci - pomaga rodzinom godnie iry6 - uczy
samodzielnoSci, samorz4dnoSci
wychowuje w poszanowaniu przyrody
i obowi4zuj4cegoprawa.
Panie Redalitorze- nasz Zwiqzekkierowany przez wspanislsgo, m4drego
i oddanego dla dzialkowc6w czlowieka, Vtory cale swoje dorosle irycie
poSwigcil dla rozwoju ogrodnictwa dzialkowego, dla obrony praw dzialkowc6w,

dla doskonaleniastruktury i zarz4dzaniaoraz poszanowaniapraw panstwowych
i wewngtrznych naszego Zwi4zku regulamin6w i statutu organizacji. To nie jest
zaplecze Pan Boga - to ciEika i bardzo odpowiedzialna i wszechstronna
dziatalnofil - z ludzmi i na ich rzecz. Kierowad milionow4 organrzacj4,kt6ra go
broni swoimi podpisami, stanowiskami i petycjami - dowodzi - jak wielki jest
nasz przry6dca, o ktorym sig wiele pisze - ale nie o jego pracy a o Jego
rodzinie. Kazdy ma rodzing bhzsz4 i dalsz4,kuzdy dba o swoje dzieci - tylko,
Le o ktizdym nie wlpowiadaj4 sig dziennikarze, bo brakowalo by szpalt w
gazecje.
Panie Redaktorze - zostaw Pan dzialkowc6w, ogrody dzialkowe i ich
przyw6dc9 w spokoju, walczyliSmy22lata o zachowaniew miastachogrod6w
dzialkowych, walc4rmy o wigcej tlenu dla zdrowia mieszkat'rc6w i nie
ogrodow dzialkowych, ktore weszty na stale w krajobraz
pozwolimy zr:iLszczyc
naszych miast. Panski tak tendencyjny artykul nia przyniosl Panu slawy - ale
wskazaljak mozna manipulowad i obrazadludzi,'l<torzy dobrze shrZ4tak duzej
ktor5rm my
czgsci naszego spoleczehstwa, l<torzy zastugUj4 na uznanie
dzialkowcy darrymy Frezesa Zwiryku- PanaEugeniuszaKondrackiego.
Pozostajemypelni optymiznu, 2e nowa ustawa o ogrodach dzialkowych,
kt6r4 przygotowuje urzgdowo Sejm a my projekt obywatelski, ktory uwzglqdni
status Bfawny polskich-&ialkowc6w i ogrbd6w fuialkowych z uwzglgdnieniem
wyroku Trybunalu KonstSrfucyjnego.Liczymy na Pafsk4 SolidarnoSdw obronie
przygotowywanego obywatelskiego projektu naszej ustawy o ogrodach
dzialkowych - ale bez zloSliwoSci,kpin i manipulacji.

opolskibj
-

a
y dzialkowc6w
llltt** ,'

/-/ AntcininaBoron
PrezesOZOPD w Opolu

