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Od wielu ju2 lat jeste6my atakowani jako czlonkowie PZD czego szczeg6lnie wymownym
przykladem jest wniosek do Trybunalu Konstytucyjnego o obalenie obowi4zujqcej ustawy o ROD z
2005r. Nie mamy w4tpliwo6ci, ze tereny na kt6rych znajduj1sig ogrody dzialkowe w Polsce,
s4 dla niekt6rych os6b przede wszystkim walorem o charakterze wyl4cznie komercyjnym. Widzimy, 2e

s4 sily kt6re chc4,,sprywatyzowai" resztki mienia polskiego jakimi s4 ogrody dzialkowe
i znajdujqce sig jeszcze w rgkach obywateli polskich.

Czujemy u2nadto obojgtnoS6 tych, kt6rry sprawuj4wladzg wobec takich obywateli RP jak my
- emerytow, rencist6w i osob o niskim statusie ekonomicznym, a takimi s4glownie u2ytkownicy ROD.
Wiadomym jest, 2e nie mamy ani sil ani Srodk6wby bronic tak glo6no i skutecznie swych praw w
stolicy jak gornicy, stoczniowcy i inne grupy zawodowe, dlatego tyle obojgtnoSci okazywane jest nam
na co dziefr.

Dzialka to nie tylko mo2liwo66 regeneracji utraconych sil kilkudziesiEcioletnie pracq bardzo
czqsto marnie oplacan4 to nie tylko miejsce gdzie probujemy podreperowat zniszczone zdrowie w
dlugoletniej pracy ale tak2e dziatka to mo2liwo56 dla wielu z nas uzupelnienia nader skromnych
budzet6w rodzinnych.

Dlatego nie.m+naszei zglody na likwidacje ROD, nie ma zgody na lekcewa2enie naszych praw
slusznie nabytych ciq2k4wieloletni4 pracA na gruntach zaliczanych do V i VI klasy gleb, kt6re teraz
przywrocone do zycia dlugoletnim staraniem dzialkowcow chce sig zawlaszczyt nakolejne
wyizolowane enklawy luksusowych apartamentowc6w, galerii handlowyctq wielopoziomowych
parkingow etc. etc.

Jeste5mytakimi samymi obywatelamiRPjakPani Marszalektylko juzniepotrzebnymi
i niechcianymi, bo wiek, stan zdrowi4 a nawet ubostwo pozwala na nie liczenie sig z nami. Odwolujemy
sig w tym apelu do tw6rczoSci Czeslawa Milosza, kt6rqtak chgtnie cytowali ludzie wladzy z lat 9O-tych
)O( wieku, a obecnie piastuj4cy najwy2szeurzgdy w paristwie dzi6 ju2 wstydliwie przemilczane,
prosimy, przypomnijcie sobie tre6ci, kt6r4 niesie owa tw6rczo56.

Niech ten apel bgdzie wolaniem o pomoc do tyclg kt6rzy wiele mog4 ,,Zeby tylko chcieli
chcie6" pom6c.

Zwytazami szacunku

Pismo o powyzszej tre$ci
Kt6re przesylamy do wiadomo6ci
Otrzymali:

1. Prezydent RP
2. Marszalek Sejmu
3. Premier Rzadu
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SYGNATARIUSZE
stanowiska Walnego Zebrania czlonkow ROD Senior w Nowym S4czu
odbytego w dniu 21 kwietnia2012 roku w sprawie zagtoZefi dla praw

dzialkowc6w i istnienia ROD wynikajqcych z zaskarienia catej ustawy o ROD
do Trybunalu Konstytucyjnego przez I Prezesa Sqdu Najwyzszego.

Lp Nazrvisko i Imig Podpis
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