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Jakn członkowie - wybranych- demokratycznie. organów Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „ Wiarus " w Bolesławcu zobowiązani jesteśmy do reprezentowania 
interesów naszych działkowców i obrony ich praw. 
Nasz ogród tworzyliśmy na ugorze, dzięki wielkiej życzliwości Gminy z którą 
spotykamy się do dzisiaj. Po 30 latach mozolnej pracy teren ten stał się miejscem 
odpoczynku naszych rodzin, a także miejscem atrakcyjnym dla lokalnej społeczności. 
Funkcję tą pełnił w różnych uwarunkowaniach prawnych, ale zawsze ze świadomością 
posiadania własnego samorządu, który jest gwarantem realizacji naszych praw. 
Ostatnie dwadzieścia lat zdaje się potwierdzać, jak bardzo te prawa przeszkadzają 
niektórym środowiskom i jak łakomym „ kąskiem " są dla nich te zielone tereny. 
Łatwo jest ten wielopokoleniowy dorobek zburzyć. Tylko co dalej, co w zamian? 
Domy Dziennego Pobytu czy Domy Spokojnej Starości których tak mało. 
Nie rozumiemy takiej logiki postępowania. 
Nie rozumiemy również stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którego 
wniosek będzie rozpatrywany 28 czerwca 2012 r. 

Przecież obecna Ustawa o ROD, której zgodność z Konstytucją kwestionuje 
wniosek przeszła pełen proces legislacyjny i była uchwalana przez reprezentantów 
całego społeczeństwa, wśród których byli zarówno nasi sympatycy jak i przeciwnicy. 

Dlatego stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jest dla nas 
zdumiewające, gdy w sytuacji otrzymywania masowych listów z prośbą o wycofanie 
wniosku pozostaje to bez echa. 

Takie stanowisko wpisuje się w ciąg działań na rzecz próby zniszczenia jednej 
z najliczniejszych społecznych organizacji pozarządowych. 



A przecież jeśli nawet głos działkowców wyrażany w różnych formach pozostał 
dla Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego niezauważalny, to dziwić musi fakt nie 
zauważenia głosu przedstawicieli administracji samorządowej, Prezydentów, 
Burmistrzów, Starostów. 

Pisząc ten list wyrażamy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny powołany do 
stania na straży praworządności, przy podejmowaniu decyzji, nie pominie naszego 
skromnego głosu i apelu o pozostawienie zapisów Ustawy o ROD. 

Przewodnie " ' ' syjnej 

Bolesławiec, dnia 19 czerwiec 2012 r, 
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