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Szanowny Panie Prezesie SDP
Pole obserwacji Dziennikarzy co dzieje si^ w naszym kraju jest zatrwazaj^co
zaw^zone. W mediach jest coraz mniej podawanych faktow ktore dotyczy
przynajmniej kilku milionow naszych obywateli.
Problemem, staje si^ ograniczanie si? do wybranych modnych dziedzin, tytuhi,
portalu, danej gazety. Mozna odniesc wrazenie, ze
fundowane tematy i
programy lojalnosciowe. Moze warto zrobic wyiom, by zobaczyc, ze istnieje
tak duza ilosc tematow i materialu zastuguj^cego do biez^cej informacji. Warto
na to, CO si? w kraju pisz? i kr?ci, spojrzec tak ponad podzialami. Podajemy
bardzo wazny temat wi^z^cy przynajmniej 4 milionow dzialkowcow z
rodzinami a dotyczy nowej obywatelskiej propozycji ustawy o polskich
ogrodach zlozonej w Sejmie RP w Grudniu 2012.
Wyrok Trybunahi Konstytucyjnego RP z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie
ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych wywolat kontrowersje nie tylko
wsrod dzialkowcow. Oto bowiem Trybunal wydal orzeczenie, ktore de facto
oznacza likwidacj? zrzeszenia dzialkowcow, wygaszenie praw chroni^cych
ogrody i (o czym rzadko si? mowi) wygaszenie praw, jakie indywidualni
dzialkowcy posiada j ^ do swych dzialek. Nic dziwnego, ze wyrok ten nie zapadl
jednomyslnie. Dwoch s?dzi6w skladu orzekaj^cego zglosilo od niego zdania
odr?bne. Specyfika post?powania przed Trybunalem sprawia, iz na gruncie
prawa krajowego orzeczenie to jest niepodwazalne. Jednak od pierwszego dnia
po ogloszeniu wyroku w srodowisku dzialkowcow zglaszano postulat
zaskarzenia orzeczenia przed s^d mi?dzynarodowy - tj. Europejski
Trybunal Praw Czlowieka w Strasburgu. Trybunal w Strasburgu nie moze
wprawdzie uchylic orzeczenia TK, jednakze w ramach posiadanych
kompetencji moze skontrolowac wyrok i zalecic Panstwu polskiemu
odpowiednie dzialanie, np. zmian? prawa zgodnie ze standardami wynikajacymi
z Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Czlowiek i Podstawowych Wolnosci".
Podj?cie powszechnej dyskusji medialnej w naszej opinii zapozna
spoleczehstwo z tematyk^ jak^ obecnie realizuj^ nasze ogrody w kraju. Te
miejskie fabryki tlenu s^ nie doceniane a z najswiezszych informacji wynika, ze
na swiecie umiera rocznie okolo trzech milionow ludzi z powodu smogu.
Pomijaj^c wszystkie inne walory rekreacyjne wypoczynkowe, aktywnosc
fizyczn^ i rekreacyjn^ to ogrody musz^ pozostac w miastach dopoki jeszcze
mamy zdrowy rozs^dek.

PANIE P R E Z E S I E
Przedstawiony skrotowo temat naprawd? zashiguje na zainteresowanie.
Polscy dzialkowcy oczekuja jak wczesniej nas zapewniano, ze nie stanie si? nic
zlego dziatkowcom.
Mozna korzystac z bardzo bogatych publikowanych informacji na stronach
intemetowych Polskiego Zwi^zku Dziatkowcow do czego serdecznie
zapraszamy. Ekologia dotyczy nas wszystkich zyjacych w kraju ale nie tylko.
Z wyrazami powaipania pozostajq
rz^du PZD
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