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Prez.es Trybunału Konstytucyjnego - Pan Andrzej Rzepliński. 

Zarząd ROD „Kolejarz" w Strzelinie, zwraca się z apelem o zaprzestanie wszelkich działań 
zmierzających do zmiany fundamentalnych zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, 
gwarantujących nam - działkowcom prawo do swobodnego zrzeszania się oraz prawo do 
użytkowania i uprawy przydzielonej działki. 

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD, powstawała w wyniku długoletnich prac, uzgodnień 
zawartego kompromisu, zapewniając działkowcom oraz ich rodzinom prawo do bezpiecznego 
żyłkowania działki w celu spędzania wolnego czasu w miejscu, które jest nam bliskie i przyjazne. 

Jesteśmy drugim, a nawet w niektórych przypadkach - trzecim pokoleniem 
ychowywanym pracą na działce, gdzie spędzali wolny czas nasi rodzice i dziadkowie. Nie 

możemy zrozumieć intencji oraz sensu w podejmowanych działaniach osób sprawujących obecnie 
najwyższe władze państwowe w Polsce, działań, które prowadzą do likwidacji ogrodnictwa 
działkowego, mającego długoletnie pozytywne tradycje. 

Co złego jest w tym, że zamiast spędzać wolny czas w parkach, w ogródkach piwnych, 
lokalach gastronomicznych lub w mieszkaniu przed telewizorem, wolimy aktywnie przebywać na 
działce wraz z najbliższą rodziną. Czy ucząc młode pokolenie zasad uprawy działki, wykorzystania 
tego skrawka ziemi dla własnych - rekreacyjnych lub konsumpcyjnych potrzeb, czynimy coś złego. 
Działka i praca na niej jest dla nas - działkowców pasją, radością, miejscem odpoczynku i „drugim 
domem", a dla obszarów miejskich ogrody są „zielonymi płucami". 

Dziwią nas ciągłe, bezzasadne ataki na ogrody działkowe, podsycane wypowiedziami osób 
bez wiedzy o ruchu działkowym oraz tendencyjne, często kłamliwe, artykuły prasowe i reportaże 
telewizyjne. Ogrody działkowe nie są przeszkodą w realizacji przemyślanych i dobrych projektów 
poprawiających poziom życia oraz bezpieczeństwo obywateli. 
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Nie oczekujemy żadnej pomocy od Państwa Polskiego, jesteśmy i chcemy pozostać 
saihorządni oraz niezależni - zgodnie z Konstytucją RP oraz z zagwarantowanym ustawą o ROD 
pn wem do swobodnego spędzania czasu, a także - zgodnie z naszym oczekiwaniem i naszymi 
pogrzebami. 

Mamy nadzieję, że zgłaszane przez nas, przez organy PZD, a przede wszystkim przez 
wiklu a działkowców w Polsce apele i prośby o inne, obiektywne spojrzenie, o szukanie dobra w 
tyn , czym zajmujemy się, spowodują zmianę Waszego stanowiska w sprawie ustawy o 
og odnictwie działkowym. 

Nie zmieniajmy, nie psujmy, nie likwidujmy czegoś, co jest dobre. 

Z poważaniem, za Zarząd : 

Prezes Zarządu ROD „Kolejarz" w Strzelinie, 
członek Okręg. Zarządu PZD we Wrocławiu -

Franciszek Szmaj 

O rzymują: 

1. Adresaci 
2. PZD Okręgowy Zarząd we Wrocławiu. 
3. a/a. 


