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Dokoficzenie zestr. 1 
itargardzie jest ponad 
5200 dziatkowcow. W 
skali wojewodztwa 
wi^cej osob uprawia 

ogrody tylko w Szczecinie. - Nie-
prawd^jest, ze to tylko emeryci 
i rencisci. Nie brakuje tez mtodych 
ludzi. Dla wielu osob to wr^cz cale zy-
cie. Obserwuj? ludzi starszych. Oni ŝ  
bardzo zwi^zani z kawatkiem ziemi. 
Przyjezdzaj^nawet w czasie deszczu 
i sniegu. Dogl^daj^i dzi^ki temu od-
rywaj^si? od codziennosci. Widz? tez, 
ze mi^dzy dziaikowcami zawieraj^ 
si§ znajomosci, a nawet przyjaznie -
mowi Zbigniew Baran, prezes zarz^du 
Rodzinnego OgroduDzialkowego im. 
4 Marca w Stargardzie. 

Dzialkowcy uwazaj^ ze zakwestio-
nowanie 24 punktow ustawy o rodzin-
nych ogrodach dzialkowych spowodo-
wato, ze ich los jest niepewny. - Jezeli 
nie b^dzie chroni^cych nas przepisow, 
to mozna si§ powaznie obawiac o 
losy wielu ogrodow w Polsce. Bye 
moze przyjdzie si? wtedy liczyc z 
wi?kszymi oplatami i podatkami dla 
samorzqdow. To wszystko jest jednak 
na razie gdybaniem - zaznacza Z. Ba
ran i podkresla, ze istnienie ogrodow 
jest korzystne dla miast. - Utrzymanie 
1 hektara parku to koszt 20 tysi^cy zto-
tych rocznie. Tymczasem dzialkowcy 
swoimi r^koma piel^gnuj^ ziemie. 
Tym samym tworz^ zielone pluca 
miasta- dodaje. 

Aby walczyc o swoje, dzialkowcy 

rozpocz^li zbieranie podpisow pod 
obywatelskim projektem ustawy o 
ROD. Prowadz^_ szeroko zakrojon^ 
akcj? informacyjn^ poniewaz w okre-
sie jesienno - zimowym cz§sc z nich 
nie odwiedza ogrodow. - Zebranie 100 
tysi^cy podpisow, ktore s^niezb^dne 
do projektu obywatelskiego nie b^dzie 
problemem. W skali catego kraju jest 
przeciez 960 tysi^cy uzytkownikow 
dziaiek. Zebranie poparcia ludzi to 
jednak dopiero pierwszyetap. Pozniej 
rozpocznie si? boj o ten projekt. Jakis 
klub parlamentarny musi sig temu 
przyjrzec i pomoc nam w dalszych 
pracach - mowi Z. Baran. 

W Stargardzie zbiorka podpisow 
pelnoletnich obywateli Polski juz si? 
rozpocz?la na terenie 11 dzialaj^cych 
w miescie ogrodow. Poparcie mozna 
wyrazac tez w administracji ogrodow 
im. 4 Marca, przy ul. Spokojnej w 
kazdy wtorek od godz. 10:00 do 
15:00 orazwsobotyod9:00 do 14:00. 
Podpisy ŝ  takze zbierane na terenie 
ogrodow im. B. Chrobrego przy ul. 
Na Grobli. - 7 grudnia, w pi^tek, o 
godzinie 17:00 organizujemy spotka-
nie na matej scenic Stargardzkiego 
Centrum Kultury. Wejscie od strony 
ul. Wojska Polskiego. Zapraszamy 
na nie wszystkich zainteresowanych 
tematem. Chcemy, zeby byl i tam 
takze przedstawiciele wladz miasta i 
parlamentarzysci. Wtedy takze b?dzie 
mozna skladac podpisy pod naszym 
projektem obywatelskim - mowi Z. 
Baran. (kol) 


