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PREMIER RZADU RP

Pan

Donald Tusk

APEL

Czlonkow Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego w Kietrzu wojew6dztwo opolskie

obradujqcych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym , zwracamy sig z gorqcq i

serdecznq pro6bq o powazhe rozwaZenie mozliwo6ci i zajgcie zdecydowanego

stanowiska w sprawie wycofania z Trybunalu Konstytucyjnego RP wniosku Pana

prof. Lecha Gardeckiego o stwierdzenie niezgodno6ci z Konstytucjq RP naszej

ustawy zdnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Szanowny Panie Premierze

Od ponad 20 lat my dzialkowcy jeste5my obiektem nieustannych atakow na nasze

prawa i struktury naszej organizacji PZD. W lipcu ubieglego roku obchodzili5my

szostq rocznicq uchwalenia przez Sejm RP obecnej dobrej ustawy o ROD. Ta

ustawa jest pokloserrudotychczasowych do6wiadczen, blqd6w legislacyjnych z

pzeszlo5ci i stanowi optymalne rozwiqzanie legislacyjne. Niestety i ta ustawa w

swojej krotkiej historiijest rowniez nachalnie atakowana. Atakowana ustawa dotyczy

pzecie2 losow nas ponad miliona dzialkowc6w a razem z naszymi rodzinami

stanowimy rzesze kilku milionow pracujqcych ludzi.

Tak wigc ustawa ta to nie tylko zapis papierkowy to los kilku milion6w ludzi, ich

nadzieje i pragnienia. To r6wnie2 wynik wypracowanych pigknych polaci zieleni w

naszych miastach.

Pragnq pzypomnie c, 2e takq opi nig podziela spoleczno6c m igdzynarodowa.

W ubieglym roku na zaproszenie Pana Prezydenta RP odbyl swego czasu, bqdqc w

Warszawie spacer helikopterem nad Warszawq Prezes UEFA Pan Michael Platinii.

Pytany o wrazenia pzez dziennikazy powiedzial: jest zachwycony zieleniq, du2o

zieleni. Pan Platinii slowem nie wspomnial
i; stadionie czy innych budowanych w6wczas obiektach na Euro 2012.

Ta zieleri to wla6nie nasze ogrody. Ogrody powstafe czqsto na wysypiskach Smieci,

bagnach i nieuzytkach. Dzisiaj grunty te stanowiq lakoine kqski dla komercji. Ogrody

to nasze dobro wsp6lne, tak jak Warszawa i u nas wyglqdajq tak2e inne miasta w
kraju. Nie mo2na dopuSci6 do tego, aby komercja zamienila tq zielei w kamienne
pustynie. Prowadzony atak jest skierowany przeciwko ludziom o najniZszych

dochodach, w podeszlym wieku
; schorowanym. Dla ludzi tych dzialka jest rodzajem Swiadczenia socjalnego.
Dzialkowcy u schylku swojego 2ycia majq prawo domaga6 sig spokoju
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i stabilizacji, tymczasem spotyka ich stres i niepewno6d. Nasze ogrody sq otwarte,

sE one wdziqcznym obiektem spacer6w odbywanych przez np. przedszkolakow,

pelniq funkcjg edukacyjnq. Nie ma piqkniejszego widoku jak grupa pzedszkolakow

spacerujqca po ogrodzie, zachwycajqca sig zieleniq i kwiatami. Nie mozna dopu6cic

do tego, aby mlody czlowiek oglqdal zielen, kwiaty czy ziola w ogrodzie

botanicznym.

Dctychczas ro2ne gremia dzialkowcow skierowaly do waznych organ6w RP kilka

tysiqcy wniosk6w, apeli czy protest6w w obronie naszej ustawy. W wystqpieniach

tych podnoszono zarzuty merytoryczne pzeciwko wnioskowi bylego Pienruszego

Prezesa Sqdu NajwyZszego, a tym samym nie chcemy ich powtazac.

Spelnienie naszego apelu pozwoli dzialkowcom odpoczqc i odetchnqc z ulgq.

Dziafkowcy sq Swiadomi jak gro2ny jest obecny atak. Powodzenie tego ataku pzed

Trybunalem Konstytucyjnym bedzie bezwzglqdnie wiq2qce dla ustawodawcy, partii

politycznych i Rzqdu RP, Dla dzialkowcow taki final oznaczac bqdzie kompletnq

klgskg i pzyspieszony koniec 2ycia tysiqcy ludzi, ktorzy nie bqdq w stanie tego

v'tytzyma6.

Struktury naszego par'rstwa nie sq kompletnie gotowe na przyjqcie ponad milionowej

organizacji, jej majqtku, problem6w i struktur organizacyjnych.

Rzucanie na 2er komercji naszych ogrod6w spowoduje kompletnq anarchiq,

korupcjg i inne patologie na skalq wrqcz niewyobra2alnq.

Zwiqzek nasz nigdy nie protestowal, gdy na cele dobra spolecznego nalezalo odda6

czqSc naszych ogrod6w. Dobrym przykladem jest tutaj m.in. stadion w Gdafisku,

bliskim Pana sercu, ktory powstal na terenie wla5nie naszych rodzinnych ogrod6w

dzialkowych.

Chcemy w tym miejscu przypomnie6 slowa takich szlagier6w wokalnych jak ,,Na

kamieniu kwiaty nie rosnq", czy Janusza Kofty,,Pamigtajcie o ogrodach'.

Zvtyrazami szacunku dla Pana starah iwalkq dla Polski i dobra jej obywateli.

Prezes ROD

w".*'%io"r
Przewod ni czAcy Walnego Zebrania ROD

JE80'"1' $i"31f,uc{
Jerzv Buslowicz

Kietz, dnia 21 kwietnia 2Q12 roku 4Q

podpisow Czlonk6w ROD "Zgoda"
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