$tanosisko Pnrydium Okrlgowego Znrr4du Swigoknrylkitgo
Pol*kicgo f,vl4zku llainlkoxdw w Ki*lc*ch
z dnie 29 lirtopada 2013roku
skifrosane do soneckichKomirJl Corp*dnrki flarodowej
i Komi*ji s*morzqdu Teartori*lnego i Adminbtra*ii P*ftufro{'ei
w tprawie uchrslenir urtrwy a rodzlnnych ryrndrch dzi*lkotrych.
Cde Mowisko polskich dei*kowcsw z wielkq rado$cia przyjglo iunforma*j€,
fB w &riu 22 listopada 2013 roku Sejm RP uchwalil usteqi€ o rdzinnycb ogrod*ch
deialkou{fch- ZagwarrnCIwaniepraw do ryrswiffiej ziemi smlo siq n3sqfs
w blieks 16 miesiqcmej watcc po wydaniu niekorzystnegodla miliona dei*lkowcow
wlmkn Trybrmdu KmstytucYjnegoRP.
Jeste$mydurrd" te mimo wielu ffik6w na obywatelskiprojekt ryqyy o rodzinnych
ogrodrehdzi&owychotrzyma[ moctet€cmietekeposai, kt6modpowiadau{y*ownikorn
dldck" Przyjgcie u$ffiy deialkowej odebilali$myjako fnejaw glqbokiego szasunkil
dla potskichobywxeti i ich projekn us$aqyo ROD"
jej re$ci i przyjgcie
Kolejnym
-nf- krokiem na drodee teeislacyjnejjest rozparaeaie
f"ry cdcgo ogrod$ictwe dzinlkowcgo w Pol*e l@ w tych dniach
yzsr, $6x1a[
nadziejq,te prawie jednogtofne posclskiepopacie dla
* g"ortt"* rekach. Maey
"'i*tte
abryprzd 2l ;tycznia 2014roku weszlo
s56wy to dobry syggd O* pan i Fan6wSenaforroqA
w 2yciepraws dobrre sfuAee milionom rodzie
Nie chcieli$imy, aby c€ty dsobek polskiegoruchu ogrodilictwad'idkowego z*stal
aUt"go rutrammy si7 z gorqpq trqfh o pehrq akcsptac.iprapisow
z,spt?"s4s;,r;zsn1prawnychuawarrychw projekcieusaffy o ROD.
Cdonkowie PrezydigmOk4gowego 7&24$n,SwiqmtnryskiegoPolskiegoZwiqeku
Dzia*osc6*v w Kietcadr, jako rcprezeilasja wielkiej rodziny fwigtokrzyskich
dzialkowcow, maja *widomo$6 dotychCmorych sukcesdw w procesic legislncyjaFq
ale i s4w dats4r"; iiqgn pelni obaw o dotr4rmanietennim na wejfuie w rycie ustawy,jaki
dd Ttbuml KonstyurcyjnyRP. W obec,nejsytuaqjibardzopofizebujemyjeszczePansfwa
przychylnoict, ary nnszr:uysilki nie speldy na nicz5;m
NaszasilA w:rpbnrajqcsz jedno$ciwokol PolskiegoZwiqzku Dzialkowcdw jednej
samorzqdn€j,$poltrznej orpizaOi i pehs eeterminacjaw pos8wionych sobie eclach,
aby no*o ustatira rcgulujqta frrnkcjonowanieogrod6w powstda i-gvarantowala nasze
pti*" do uiemi licas spo*ffiia z polskimi podami rdanych opcji politycznych, se*i
i tyutqgeplsm, apeli i listow wyrataj4ger*s stostmekdo akhntrych wydarzef,dotyczqeych
Uszpofuado daia&owccur,ogoaow i Zwie*u' spottania i mzrnowy z PansmPremise*t
*
nf nmatgem Tuskiem,wrcszczicogdlnopolskamfinifestecisdzialkowcdww Warsm;wie
wseys&oto spoffodosrdq te rosntiftny dosfrze*enii aoamrieni.
rA ciagu ostamich miesiWy dalifmy piekny p:ryHa4 jak walczyd w obronie
osiqgniemy,
stusauych
-bgapaw o$rwateli i jereftnD'z tego bd"n drnni. Jednakpetny
jg*ali
popras,'ek obie sesaskie komisje: Co$poda*i Narodowej i $amarzqdu

Terytoriat*cgoi Adndni$tnasji
Panstwowej
zaakcepndq
ohcny kszMt usfawyo radeinnych
jakichkolwiek
pop'rawek
uiydfuty prsce legislacSne
ogrodflshdrialkourych-Zgloszenie
i spowoe{epoumitusawy o ROD do SejmuRP.lVsiqi ismiejewig* reakreuagrofiunie
ceasie.
niedomSmcnia
terminui rie wej$ciew iycie ustawyw wyznficzofiym
Okrygowcgo Zarzq{u SwiEtotrzyskiego Polskiego Zwi.q.zkri
hzydium
RPo psy:gcieusmwy
do wszystkichpolskichSenator6w
Dzialkowc&rw KielcsphapehUe
jej
pra**adzislkowesw
ahy
o ldzinnych ogro{dash
deialkorrychw
abecnymkszrdcie,
zosdy trwalezabe4ieczoredlapreysrlyshpokolen
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