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APEL

Czlonk6w Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego w Kietrzu wojew6dztwo opolskie
obraduje na Walnym Zebraniu, zlvracamy sig z gor4c4 i serdeczn4 proSb4 o powazne
rozwa2enie mo2liwo5cii zajgcie zdecydowanego stanowiska w sprawie wycofania z
Trybunalu Konstyh.rcyjnego RP wniosku Pana prof. Lecha Gardeckiego o stwierdzenie
niezgodno6ci z Konstytucj4 RP naszej ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych
Ogrodach Dzialkowych.

Szanowny Panie Premierze

Od ponad 20lat my dzialkowcy jesteSmy obiektem nieustannych atak6w- na nasze prawa i
strulctury naszej organizacji PZD. W lipcu ubieglego roku obchodziliSmy sz6st4 rocznicg
uchwalenia przez Sejm RP obecnej dobrej ustawy o ROD. Ta ustawa jest poklosem
dotychczasowych doSwiadczen, bigdow legislacyjnych z przeszlo6ci i stanowi optymalne
ronti4zanie legislacyjne. Niestety i ta ustawa w swojej kr6tkiej historii jest rowniez
nachalnie atakowana. Atakowana ustawa dotyczy przecie2los6w nas ponad miliona
dzialkowc6w, azarazem z naszymi rodzinami stanowimy rzesze kilku miliona pracuj4cych
ludzi.

Tak wigc ustawa ta to nie tylko zapis papierkowy to los kilku milion6w ludzi, ich nadzieje i
pragnienia. To r6wnie2 wynik wypftrcowanych pigknych polaci zieleni w naszych miastach.

Pragng przypomni e6, 2e tak4 opini g podziela spoleczno 66 mi gdzlmaro dowa.

W ubiegtym roku na zaproszenie Pana Prezydenta RP odbyl swego czasu bgd4 wWarszawie
spacer helikopterem nad Warszaw4 Prezes UEFAPan Michael Platinii. Pytany o wrazenia
przez dziennikarzy powiedzial: jest zachwycony zieleni4 duzo zieleni. Pan Platinii slowem
nie wspomnial o stadionie czy innych budowanych w6wczas obiektach na Euro 2A12.

Tazieleh to wla6nie nasze ogrody. Ogrody powstale czgsto na wysypiskach Smieci, bagnach
i nieuzytkach. Dzisiaj grunty te stanowi4lakome k4ski dla komercji. Ogrody to nasze dobro
wsp6lne, tak jak Warszawa i u nas wygl4daj4 tak2e inne miasta w kraju. Nie mozna dopuScid
do tego, aby komercja zamienila tq zieleri w kamienne pustynie. Prowadzony atak jest
skierowany przeciwko ludziom o najnizszych dochodach, w podesdm wieku i
schorowanym. Dla ludzi tych dzialka jest ro&ajem Swiadczenia socjalnego. Dzialkowcy u
schylku swojego iryciamaj4 prawo domaga6 sig spokoju i stabilizacji" tymczasem spotyka
ich stres i niepewno6d. Nasze ogrody sq otwarte, sq one wdziqcznym obiektem spacer6w
odbywanych przez np. przedszkolak6w, pelni4 funkcje edukacyjn4, Nie ma pigkniejszego
widoku jak grupa przedszkolak6w spaceruj4ca po ogrodzie, zachwycajqca sig zieleni4 i
kwiatami. Nie mozna dopuSci6 do tego, alby mlody czlowiek ogl4dal zielefr, kwiaty czy
ziola w ogrodzie botanicznym



Dotychczas r62ne gremia dzialkowcow skierowaly do wa2nych ogranow RP kilka tysigcy

wniosk6w, apeli czy protest6w w obronie naszej ustawy .W wystapieniach tych podnoszono

zarzarty merytoryczne przeciwko wnioskowi bylego Pierwszego Prezesa S4du Najwylszego,
a tym samym nie chcemy ich powtarzac.

Spelnienie naszego apelu pozwoli dzialkowcom odpocz4t, i odetchn4i zulg4. Dzialkowcy s4

Swiadomi jak groinyjest obecny atak. Powodzenie tego ataku przed Trybunalem
Konstytucyjnym bgdzie benvzglgdnie wi4z4ce dla ustawodawcy, partii politycznych i Rz4du
RP. Df a dzialkowc6w taki fina\ oznacza|bgdzie kompletn4 klgskg i prrySpieszony koniec
zycia tysigcy ludzi, l<torzy nie bgd4 w stanie tego wytrzymai.

Struktury naszego parlstwa nie s4 kompletnie gotowe na przyjgcie ponad milionowej
organizacji, jej maj4tku, problem6w i struktur organizacyjnych.

Rzucanie na 2er komercji naszych ogrod6w spowoduje kompletn4 anarchig, korupcjg i inne
patologie na skalg wrgcz niewyobrazaln4.

Zwi4zek nasz nigdy nie protestowal, gdy na cele dobra spolecznego nalezalo oddai czg{c
naszych ogrod6w. Dobrym przykladem jest tutaj m.in. stadion w Gdafisku, bliskim Pana

sercu, ktory powstal na terenie wlaSnie naszych ogrodkow dzialkowych.

Chcemy w tym miejscu przypomniei slowa takich szlagier6w wokalnych jak,,Na kamieniu
kwiaty nie rosn4", czy lanuszaKofty,,Pamigtajcie o ogrodach".

Zwyrazami szacunku dla Pana starafi i walkg dla Poli<i i dobra jej obywateti.
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