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WARSZAWA

My dziafkowcy ROD ,,SZAFIREK" biorqcy udziat w walnym Zebraniu Sprawozdawczym2S.M.2OL2
r.zwracamy siq do Pana Prezydenta jako najwiqkszego autorytetu R.P. o obrone Ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Dzialkowych z 8 lipca 2005 r. Dz.U.Nr. 169 poz. t4L9 ze zmianami.

My dziafkowcy uwa2amy, ie prowadzone dzialania do zmiany Ustawy o ROD idq w kierunku
pozbawienia Nas dziafkowc6w dzialek i likwidacji ogrod6w oraz PolskiegoZarzEdu Dziatkowc6w. Z

posiadanych przez nas informacji wynika, 2e w ostatnich latach nasility siq ataki szczeg6lnie na

Zwiqzek i nasze ogrody. Tym faktem dziatkowcy sq oburzeni i zaniepokojeni bowiem ustawa jest
gwarantem istnienia ROD i Polskiego Zwiqzku Dziafkowc6w. Ustawa jest dobrym aktem prawnym i

nie powinna siq zmienia6. Dzialkowcy bojq siq podatk6w,likwidacji najwiqkszej organizacji
pozarzqdowej w Polsce, kt6ra dobrze sluiy dziafkowcom i broni ich interes6w. Likwidacja ROD i

Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w ich zdaniem spowoduje to wielkie niezadowolenie spofeczne oraz
pogorszenie tak niefatryego 2ycia bardzo wielu iudzi. Wiadomo, 2e dziafkowcy to w przew.aiajqcej

wiqkszofci ludzie starzy i niezamo2ni, ludzie kt6rzy przez cafe 2ycie pr6bowalizbudowad sobie

,,malefiki kawalek wlasnoSci", aby tam w gronie najbli2szej rodziny w spokoju odpoczywai i byi
aktywnymi, aby nie dai siq,,staro6ci."

Panie Prezydencie ten kawalek ziemi czqsto jedyny dorobek calego naszego 2ycia jest jednocze6nie

odrobinq czq5ci Polski, z kt6rym jeste6my bardzo silnie i emocjonalnie zwiqzani. To nasz wlasny
kawalek ziemi, na kt6rym wolno nam byi wsp6fnie ze sobq, realizowai swoje pomysfy i zamienenia.
Wierzymy,,2e Pan Prezydent niewqtpliwie poprze nasze dq2enia i bqdzie gwarantem naszych praw do
wlasno6ci, na kt6rE pzez dtugie lata z mozolem itrudem pracowalismy.
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