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RODZTNN Y OGROD DZIALKOWY

R . O. D. ,TRADO SC,
W Zrorna Sror,u

LIST IIO PREMIERA DONALDA TUSKA
I PARLA}IENTARZYSTOW RP

Uczegtn ikdw Walneg o 7*branie Sprawozdawczego
R.O.D. 

'RADOSC" w Ztrotym Stoku
z dnia 2l kruietnia2012 r.

w sprawie obrony ustanry z dnia I lipca 2005 roku
o Rodzinnych Ogrodach lhinlkowych.

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawoedawczego pragn4, wyrazii swoje
niezadowolenie i dezaprobatE poczynaniom wymierzonym prueciwlio
Polskiemu Zwigkowi Dzialkowc6w, Krajowej Radzie, przeciwko ogrodom i
dzialkowiczom. PocEfrrania te wyraznie anierzaj4 do lilnridacji zrviqzlcu i
ogrodnictwa dzialkowego w naszym kraju.
Nie po raz pierwszry kwestionuje siq zapisy Ustawy o ROD kt6ra chroni ruch
ogrodnicnva dzialkowego i jest forrrq. wsparcia dla wielu mniej zamoznych
rodzin.

Ogody dzialkgwe to wainy element zieleni naszych miast i osiedli to miejsce
spacerow okolicznych mieszkanc6w to place zabaw dla dzieci i mlodeiezy.
To tutaj niejednokrotnie odbywaj4 siE pierwsze lekcje przyrody o"r"y.h dzieci
podczas kt6rych,.pozn{e nowe o$miany warzl tr i kwlat6w t6 tutaj sig czEsto
One bawi+ uczq i wqp6lnie z rodzicami wlpoc4nvajq
To wla$nie na swoich dzialkach po$rdd wlasnorgcanie posadzonych i
|''pie-lgsnowanych drzew i krzew6w spqdzajq swoje ostatnie lata lrycia emetyci
i renci$ci.
Codeienne obcowania z pnytodq jest dla tych ludzi niejednokrotrie jedynq
dostqpnqforrn4. spqdzenia wolnego czasu z porytkiem dla ich zdrowiu i OlUrlIo
samopoczucia.
To nie tylko ekologiczne warrywa i owoce, ale r6wnieZ a moie przede
wszystkim miejsce-gdzie czujq siE potrzebni i wazni budujqc i uprawiaj^4c ten
maty skrawek ziemi.
Ludzi tych z .pewno$ci4 nie stai na vryjudy do znanych kurort6w
wypocrynkoovyqq' c? Yo)a'zy zagranicznych - ba nie stai icrr #ejednokrotnie
na-za{e1 wyiud i od wielu lat ich jedynym miejscem wypoczynku jest dzialka
w Rodzinnym Ogrodzie Dzialkowym.
W to wszystko wierzyli-przez wiele lat niekt6rzy nawet przezparg pokoleri bood rokrr 1981 ruch dzialkowy uzyskal umocowaniu p**rre w postaci Ustawy o
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hacowni**,t1.,9q-"dach oi*9yrh gwarantui4c dzialkovwlasnosci m"jqtLu-*J,pr*ilorgo 
i ;erd"e"ego na dzialce.rcom 

prawo doNast€pny 
*l^ o**.Tt-"i**ry dzialkowctunkcjonowania berod6w 

""r,r*r.v ;..ftH*il*ffij; A::ygj,_:podpisanv ,y: F rryaroti 
rT3"go p**r1 to ustawa,- o Rodzinnichogrodach Dzialkowych ; ani" s.oi]t;iffi.:, (, p";;J; sprawdzon a c^l

f+Hfi ffi "HT#i:--,ffif;f;ffi ffifl tu&ii#"h"ilt,'i*.m;;#r
Jak mo2n" no ii"ru rut"rn"ffiM{ ,pot"rzristvuu ze usrawa uchwaron 4 Drzez
sejm podpisana-przez r*et" no* po"-ri" .*rv prilJrrliru**iny;est
ff trJ#,""ffi :f H?#"'JiT:H#"-J;ii,u,Jiie'"iff*#,"porrtyroi,,l
Nie chce siq nan wi&"ve;; s"j:^.":r*frra.iqc;akq korwiek usrawg nie spnawdza!4Yiest ona zgodn" z 

'i*,e frJrqqg,* i iJij6 {g*t po*,ry*i bo je$ri tak';esr to pansnvo na$z: 
"igdy nie 

.bea3ir prniilr* 
Jrrawa Flko bezprawia a

i#fi "Ag',lr'*:*r*mrffi '"i;Lr"rdzoneusta*vsejmowedo

t?n$ 
ma wyglqdai sprawiedliwo$i spolecana w dernorcratycznym paf,stwie

Ufamy i mamy nadziejg te nie, I, j:g""I. zyjemyw pafistwie w kt6ryrn prawostanowione pne? dembiaatyc*l *vTr;ft;tiest i be*ie przestrzegane ina drodze konsultacji spoleczntj 
:T," gil"gu ffiLi.py mogti je udoskonarai wimiE sprawiedliw_odci rqoL"-.j i da dobra"obilareri naszego pafisnva.uwzglednienie przez Trvbunafi K;;;#;fity-wniostm lfou*Fr."rru bylbynaszyrn zdaniem spruecalym z wartos"ir*ii*iie 

-q eloszonu * worne.y polsce ir'abezpieczonewKonsryruijiRzeczposporitejfoiskiej.
To wla$nie Konsrytucjagwirant*je. qam prawo do spokojnego gospodarowania iuprawiania dziarki, ktora jest dra wieru rral ,**rm i nado$ciqzycia.

lllHftrfffiTfr"ifl: czegos 
'o i.*t a"i''i przydatne io dobrze sruzy

uszanujmy pefycje j $4-rt po_yd 620. rysiqcy obywateri naszego parisrwaktore zostaty skierowanr_* iej sprawie O" iir6rz, zych wladz polityczryctr,
tgtoryo.rych i ugrupowan poliiycznych. u .

Nie niszczny doroutq pra;y i riysiltu-wietu pokolerl dzialkowc6w i ich rodzin.

Pnewodniczeca Komisji Uchwal i rWniosk6w
ZdzrsNaw Florek

Przewodni czqpy Walnego Zebrania
Leszek Janiec

Prezes Zur$u ROD,,Rado$6"
Mieczyslaw Szlapa

Ztoty Stok Zl kwietnia ZOIZ roku.


