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Pan

Mariusz Białoszewski
Redaktor ,,Metro"

panie Redaktorze

Pński arfykuł ,,4 pomysĘ

na milion działkowcó#' w Metro z27.03.20I3r w sposób enumeratywny

wyartykułował cele Platformy Obywatelskiej, która swój projekt ustawy o ogrodach działkowych złożyła
wreszcie do Sejmu.

26 marca odbyła się konferencja prasowa w Sejmie na ten temat, a już 27 marca Pańska reakcja
wspieĘąca w sposób widoczny propagandowe działania partii PO.
Jakoś wcześniej zg}oszone 3 projekty ustaw nie doczekały się tak rychłej wykładni medialnej.
Dlaczego w tytule wymienia Pan 4 pomysŁ a gloryfikuje ten jeden, którego jest Pan wydaje się jawnym
zwolennikiem.

Przy okazji wciska Pan do artykułu stwierdzenia nieprawdziwe jakoby działki to scheda po PRL, że
PZD jest od lat wspierane ptzez SLD, który pomógł się uwłaszcryć na większości gruntów. Trąbi Pan mocno
na temat tzw. monopolu, co do którego Trybunał Konstytucyjny nie był jednomyślny. Twierdzi Pan, że PO

chce zwrócić grunt właścicielowioraz o Ęm, że miasta się rozlewają bo im ogrody przeszkadzają w zwartej
zabudowie.
Jak widać jest Pan apologetą Platformy Obywatelskiej co wynika ztreści tego wywodu.

Ale gdyby to wszystko o czym Pan pisze byłoby prawdą to nie byłoby ogrodów
wNiemczech, Francji, Austrii

i

działkowych

innych pństwach, gdzie przecież nie było PRL-u, a ogrody są, dobrze

prosperują i są otoczone opieką Pństwa.

Polskie ogrody nie stanowią zamkńętej enklawy, bo przecież z ogrodów tych korzystają nie tylko
działkowcy ale również otaczające je społeczeństwo.

W miastach dzisiaj jest jeszcze tyle wolnych terenów, że ńe ma potrzeby sięgać po ogrody, które tak
naprawdę nie były nigdy przeszkodą w rozwoju miasta. Gmina czy Skarb Państwa w stosunku do gruntów

ząmowarlych dzisiaj ptzez ogrody jest pełnoprawnym właścicielęm,a wiec nie można mówió o zwracaniu

własnoścido właściciela.
Trzęba było w artykule napisać jasno

do czego zsnierza ta cńa batalta,

PacZąvtsZY

od zaskarŻeńa

wyrok TrYbunału Kons§tucYjnego
ustawy przęz I prezesa Sądu Najwyższego, wspańa ptzęz NIK oraz
silnej oryanlzacji
i obecnie forsowane pomysły platformy Obywatelskiej. Cała batalia zmlerza do likńdacji
w ustawie abY mozna
pozaruądowej, stojącej na strńy ptaw dziŃkowców oraz da stworzenia takich zaPisów
przedstawionY w Projekcie PlatformY
było dowolnie manipulowaó ogrodami działkowymi. Tego, że pomysł
ze
obywatelskiej jest dla ogrodow działkowych początkiem rozmontowania całego ustroju ogrodnictwa,

szkodą przede wszystkim dla samych działkowców, jakośtrudno się dopatrzeĆ się w tYm artYkule. Jezeli
pomysł przedstawiony przez PO stałby się faktem to przysńośćogrodów działkowych stoi Pod znakiem
zapytaria. Pomimo, że dzińkawcom nie moze staó się krąrwda,

Można więc mieć żal do Pana

o

jednostronne naświetlenie problemu.
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