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Jasło, dnia 26 stycznia 2013 r. 
Zarząd: 

Prezes 
Jan Paweł Łucki 

Wieeprezes-Sekretarz 
Tadeusz Fuk 

Wiceprezes 
Wacław Mikrut 

Skarbnik 
Janusz Kreiza 

Członek 
Maria C hałupka 

Sz. Pani 

Ewa Kopacz 

Marszałek Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

Dotyczy: pro jektu ustawy o ogrodach działkowych. 

Pani Marszałek, 
Wysoki Sejmie, 

nasz głos w sprawie ratowania majątku wspólnego 
milionowej rzeszy działkowców w Polsce jest krzykiem, 
wierzymy, że nie niemym w obronie naszego wspólnego 
dobra jakim jest Polska. 

Przecież te nasze wydarte Ziemi nieużytki, hałdy kopalniane, 

wyrobiska, są naszą przez nas odzyskaną powierzchnią 

użytkową do której nikt rąk nie wyciągał jak były 

nieużytkami. 
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A teraz po rekultywacji przez nas dokonanej kiedy utraciły 

status kosmicznych gruntów znajduje wielu podpowiadaczy, 

uzdrowicieli systemu. Tak było z mieszkaniami 

spółdzielczymi, tak przebiegała nacjonalizacja gospodarki 

narodowej, zawsze pod zamówienie polityczne, a nigdy 

z serca. Tak, z serca zgodnie z potrzebami społecznymi -

a przecież jesteście Państwo jako Sejm jego trybunami 

i winniście temu społeczeństwu służyć, a nie dostrzegać tylko 

potrzeby tych, którym status społeczny już dał przywileje. 

Trzeba tylko zrozumienia, że w te j sytuacji wyciąganie ręki 

po gotowe, to tak przez was krytykowana nacjonalizacja 

wspólnego majątku miliona, działkowców w Polsce oraz 

ypJsKbmiehie powolnej ( d e przez War zaplanowanej) zagłady 

rodzinnych ogrodów działkowych. I przypomina 

najciemniejsze czasy poprzedniego systemu. 

Wierzymy, 
że polski Sejm stanie ponad podziałami powoła zespół 

społecznie nieskażony, nie lobbujący, złożony z ludzi nie 

zaangażowanych emocjonalnie i materialnie w sprawę działek, 

którego zadaniem będzie przedłożenie dokumentu prawnego 

satysfakcjonującego Polskę. Naszym zdaniem projekt 

obywatelski złożony do Laski marszałkowskiej spełnia 

oczekiwania społeczne, nie narusza praw już nabytych, nie 

podraża istniejącego stanu prawnego a przede wszystkim 

będzie usankcjonowaniem sytuacji prawnej aktualnej na 

dzisiaj. 
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Konstytucja RP chroni wszelką własność, chroni 

samorządność I prawo obywateli do zrzeszania się. 

A czy projekty Solidarnej Polski czy też PO są potrzebą 

społeczną pochyleniem się nad tymi, którym najbardziej na 

sercu leży dobro ziemi, ziemi od początku do końca 

„wygłaskanej" i doprowadzonej do takiego stanu, że jest 

smacznym kąskiem „gotowizny" do zabrania. 

Czy to tak ma wyglądać solidarna, obywatelska Polska? 

Wierzymy w Państwa mądrość i liczymy, że Pani Marszałek 

? Sejrr. .staniecie m wysckcŚc: zadania i dacie .nam pray/b do 

korzystania z osiqgniętych przez dziesiątki lat wyrwanych 

Ziemi nieużytków i terenów, które dzięki nam są perełkami 

na terenach, które mogły by do dnia dzisiejszego straszyć 

swoim księżycowym wyglądem. 

Gratis accepistis, gratis date 
(Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie) 

(Mat. 10, 8) 

Walne Nadzwyczajne Żebranie Informacyjne 
Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Nasz Ogródek" w Jaśle 

Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy 

'Nasz Ogródek" 
38-200 Jasło, ul. Kaczorowy 12 A 

NIP 685-20-32-614, REGON 007015915-46939 
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Kancelaria Burmistrza 
Miasta Jasła 

38-200 JASŁO, UL. RYNEK 12 
tel. 13-448-63-11, fax 13-446-29-76 

http://www.jaslo.pl, e-mail: 
burmistrz@um.jaslo.pl 

KB.050.3.2013 Jasło, dnia 01.02.2013 r. 

Szanowny Pan 
Jan Paweł Łucki 

Prezes Zarządu ROD „Nasz Ogródek 
w Jaśle 

Uprzejmie informuję, że podtrzymujemy nasze stanowisko, co do 
wspierania działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom naszego miasta 
dostępność i spokojne korzystanie z ogrodów działkowych wyrażone w naszym 
piśmie z dnia 3 lipca 2012 roku skierowanym dó Okręgowego Zarządu 
Podkarpackiego PZD w Rzeszowie. 

Pragniemy podkreślić, że ogrody działkowe w naszym mieście spełniają 
ważną funkcję społeczną i są jedną z form spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców Jasła. 

Z poważaniem 

; 

Otrzymują: 
L. Adresat 
2. a/a 
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