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W ostatnim czasie nasila sie kampania wokol ustauy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych, W zwie*u z pwy2szym obliguje mnie jako psr*zelava wyrazif wielkie
ubolewanie na prrymiarki o rozpatrzenie wniosku niekt6rych nieodpowiedzialnych post6w,
aby ogrody dzialkowe byty przekazane na tzecz samorz4d6w, a wtedy one jui bedqwiedziaty
jak zagospodarowad je na sw6j spos6b. Je$li taki zamysl ustawy przeforsowano by w sejmie
to sektor rolnicry bEdzie ztfuointy o setki hektardw wieloodmianowych potytk6w dlapszczi*
z czego bytyby straty nieodwracalne w tym i sfraty poglowia pszcz,i* To obecnosi; pszczoty
w frodowisku podnosi plony i utrzymuje bior6Enorodnofit, przy zyciq podnosi zdrowotno$d
gleby i $rodowiska w ktbrym zyjemy. Naukowcy europejscy na podstawie badai ustalili, ire
warto3d myiki plon6w, co podnosi bezpieczefstwo 2ywno$ciowe jest wielokrotnie wy2sze
od warto$ci specyfik6w prozdrowotnyoh pozyskiwanych z ula, bez kt6rych bezpieczefstwo
zy$/no$ciowe w dzisiejszej dobie cywilizacyjnej byloby niemo2liwe. To pszczola jest czg5ciq
skladowq gwarancji egaystencji wsp6lczesnego czlowieka we wspdlnym ekosystemie.
Szanomi parlamentarzy$ci nie majstrujcie ustawami bezmy$lnie prowadzqc ogrody
dzialkowe do zaglady, ktdre na dzieh dzisiejsry staty sig ozdob4 naszych miast. Sa fabryka
tlenu, kt6rego tak nam brakuje, sq ostoje kultury i edukacji z kt6rych kotzystaja szkoly w
celach dydaktycarych, parkami Srddmiejskimi o charakterze publicznym i o dawo
samofinansujacymi sig. Daj4 narn na rynek $wie2ego i ekologicanego, tak pos.Erki,tanego
towaru w postaci owoc6w i warzyw, to jest czg$d skladow4 co nam daj4 ogrody'dzialkowe,
Nie trzeba byi znawcq psychologtri, 2e Ci ludzie kt6rzy majq ogr6d w r62nej postaci to dla
nioh jest najlepsz4 recept4 na &ugie i zdrowe tycie, nie musi tak czgsto korzystad z ubogiej
sfuzby zdrowia oszcz4dzajac budZetowe pieniqdze. Tak to ogrody dzialkowe staly siE sol4 w
oktl deweloprdw, kt6rzy wytwanajq niebezpieczn4 psychozg w 5r6d spoleczenstwq ze
dzialkowcy blokuja ich zamysl inwestycyjny. To wielka bzdur4 to elita polskich
dorobkiewiczbw w roli deweloper6q hdrzy nie znajq pojqcia cipikiej pracy, poluj4 na
gotowe kA5ki dobrze zagospodarowane, aby je zamienid na bogate apartamenty i
supermarkety. Na pewno taka gra cwaniactwa nie sfuzy rozwojowi kraju. Wara od teren6w
ogrod6w dzialkowych dobrze slui4cych spolecze6stwu. Tv"eba zadat sobie trudu i poszukad
terendw mniej uuytecznych, a nie isd na skrdty. Szanowna Pani poset Marszaleh kierujg ten
dramatycany apel, aby zadnatat zPani sfrony, zeby nie doszlo do krzywdy tak licznej grupy
ludzi takze i gospodarki. Dedykujq te strofu dw6ch moich wierszy na opamigtanie dla
niesfornych parlamentarzyst6w.

a) Ztate skarby z vlato wajaprzyszlo$ci
Wiemy na polskich stolach zago5ci

b) Ogrody dzialkowe to dorobek naszej wsp6lnoty
Uprawiana nemiato nasza matka
Nie dajmy jej niszczy6 do resay

Rgkami wspolczesnej gtupoty

Skawina dnia 10.01.20 13

Stanislaw Machul 
.,hs


