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SpolecznoSc jak4 tworz4nasze ogody rodzinne jest zdziwiona i zaskoczona
stanowiskiem naszych przedstawicieli w Sejmie, w Sadzie i wadzach
Rz4dowych, kt6re zmierzaj4w kierunku likwidacji istniej4cyrn jJod przed
wojny ogrod6w gl*l*ych. ogrody o kt6rych *oru isniialy jitz, za
Rzeczpospolitej Polskiej,pRl-u i zadnej oprji nie wydawarv sid
niekonst5rtucyjne a o dziwo obecnie oaara"y kt6rym,up.+^irismy wysokie
stanowiska dzigki naru2aniu sig niej ednolaotrie 6wczesny m wladzq u*
komunistycznym s4 innego zdania.
ogrody dzialkowe powstaly przewuznle na nieuzytkach, wysypiskach, terenachpodmoklych i nie zagospodarowanych. Tereny te zostaly przfirocone do stanu
Pdaj4cego sig do uzytku ogrodniczego i sadownic zego-istaja sig dobrym
kqskiem ludzi biznesu. wysoka cena ?obre polozenie-itp. oomnirrny*u. mo1nai2 elity rzqdz4ce mai4ce wladze w swoim rgku niczym jak wladzaeRL_u s4sklonne do podejmg*Ata decyzjinie licuj4c ych i pattin .- demokrarycmym
zlqqminaj4c o ludziach biednych dla t<torvcrLazialka jest uzupetnieniem bardzoniskich rent lub emerytur. Mozna by przyiarru. *i.t. i*v.tr pffiad6w aleszkoda sl6w i papiey. oczekujemy oa pani uarszalek jako n*rrgo
przedstawic iela konkretrego i pozytywne go stanowiska podykto*L.go fr osk4o rodzinne ogrody dzialkowe.
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Lista podpis6w czlonk6w R.O.D.,,st9r.czyl5" w Kielcach na walnym Zebraniu

Sprawozdawczym w dn.19.04.20i2r kieruj'4cych swoje stanowisko do

Marszalka Sejmu.
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