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.o/)^t / -slanolvisko dzialkowc6w Rodzinnego Ogrodu
q (f.*J 

.5. XUQ.&C. . . . . . . . . w Bytom iu w s p raw ie obr 9ny \,op, n
iZwi4zku, podjgte na Watnym Zebraniu w dniu &'t.!{{tAY.Kj/,

, Dialkowcy, biqrecyltralw WalnlmrZebraniu, vryrar"ajqglgffiie
zmiepokojenig @4ce wynrtiem kolejnych d?idiafr; wlmierzonye;h w funda-

mentalne podstnny naszej dzialalno$ci" Wainie w takich kategoriach mi€Sci

sQ zlo2ony do Trybrmdu Konstytrncyjnego umiosek I Prpzesa Sqdu NdlYyr-
wgo, llz spryawie niezgodno$eizKonstytucj+podstaworazyob z+isow Ustaury

o ROD z dnia 8 lipca 2fr)5r.
l

Zlokony wniosek wskaaqrje niezbicie, 2E d&y sig do podwa2rria formalno;,

armrnychpodstaw fimkcjonowania naszego ruchu ogrodnictwa dzi*owegq , :

c&owitej marginalizacji Pol,*iego Zwiryfu Dzialkowcow, a w konselnvencji
do stopniowej lilnvidacji ogrod6w dzialkouych

l
I

Nasze:ogrody pmecho&ity r62ne okresy dotre i zhe, ale nigdy nie zagra-

tdo im widmo upadku. To nasi przodkowie, g6rnicy i hutnicy miasta Bytomia '

na terenie nieu:Ttk6w i hdd zakladali ogrody. Np. ogr6d ,,Wzajmna Pomod',
w tym celu zaci4gn{ pozyczke w krvocie 20 tysigcy marek u dwczesnego sta-
rosty opolskiego, kt6rqwnrotpnych latach splacal do 1939r. Kolejnym przy-
klademjest ogr6d,$o$ciuszko", tu na skutek szk6d g6rniczych czq$ttj ogrodu
zostda zatopion4 dzialki zlnmrlu,ly sig pod pigciomefrowqwod4 W 1974r. teren
zostd wyr6wnany odpadami kopalnianlnni czylihaldq i oddany povnotnie
dzialkowcom. Dzialkowcy ponoszqc ogrornne koszty zalarpu i transportu ziemi
upraumej zaczglirealizowaf sn'oje ogrody. DziS, gdy teren jestuprawiany
i zadrzewiony pr6buj e sig znisz szy (: nrez1cigi:kq prac q i zabrat nm jedpq
przyjemno$d i rado$d pzebywmia na dzialce.

Dlatego, protestujemy przeciwko urianie uregulowari prawnych w Usta-
wie o ROD i ataku na nasa4organizacjg. Dosffzegamy w atakach na PZD probg

':



:

wgmrgmrmia tuilr z oglod6w dzidrffitch; por.nqw,lenla dotyc[rczasowego do-

nib*u i mczliwoSci obcowania z ffi4 ' i

Chceny uprawiad dzialki a nie pontyhg Nic o nas i bez nag.
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