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uczestniczqcych w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym R.O.D. ,,Nowe Sady''
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Jeszcze nie zakoficzono prac nad wnioskiem I Prezesa Sqdu Najwy2szego w

sprawie zaskar2enia do Trybunatu Konstyturyjnego o stwierdzeniu niezgodnofci

Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych z dnia 08 lipca 2005 roku, a jui
dowiadujemy siq o kolejnym ataku na Nasz Zwiqzek ze strony Ministerstwa

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Pytamy siq - Panie i Panowie Ministrowie, czy nie macie wainiejszych
problem6w zwiqzanych z gospodarkq Naszego Paristwa?

Zostawcie Nas i Nasz Zwiqzek w spokoju! Nikt z Nas dzialkowc6w nie prosif

\Mas o pomoc w rozwiqzywaniu problem6w i dziatania na Naszq szkodq.

Ustawa z dnia 08 lipca 2OO5 roku daje nam pelna ochronq prawnE oraz pozwala

na spokojne u2ytkowanie kawalka ziemi, kt6ra dla Nas jest odskoczniq od

codziennych obowiqzk6w.



w tym roku obchodzimy 60 rocznicq powstania pracowniczego ogrodu
Dzialkowego imienia Janka Krasickiego, obecnie Rodzinnego ogrodu
Dziafkowego,,Nowe sady" . wielu z Nas doskonale pamiqta dzieciristwo
spqdzone ze swoimi rodzicami na fonie natury jakim w czasach pRL byla dzialka
w Pracowniczych ogrodach Dzialkowych. Dumq 6wczesnych wtadz byfo
zapewnienie Polskim Rodzinom skrawka ziemi, na kt6rej mogli odpoczywai na

,,wtasnej" dziatce catymi rodzinami w5r6d przyjaci6f. pamiqtamy trudy ze
zdobyciem wszelkich material6w ogrodniczych, budowlanych i technicznych,
pamiqtamy trud i wysilek fizyczny wlo2ony w budowq infrastruktury ogrodu,
lecz nikt siq nie poddawal, gdy2wiedziaf ze to co robi pozostawi dla nastqpnych
pokole6. Nie ka2dego bylo stai na wymarzone wakacje nad morzem, jeziorem
czy w g6rach. DziS w dobie kryzysu gospodarczego powtarza siq sytuacja sprzed
kilkudziesiqciu lat i zn6w dla wielu Polak6w dziatka jest jedynym miejscem do
odpoczynku i czqsto do spqdzenia urlopu wypoczynkowego.

Dzi5, my dzieci tych zapatonych ogrodnik6w stajemy w obronie tego, co nasi
rodzice nam pozostawili i bqdziemy tak samo jak oni walczyi o nasze wsp6lne
dobro, aby nasze dzieci mogty cieszyi siq tym co pozostawili dziadkowie.

Ogrody dziafkowe to nie tylko ziemia polo2ona bardzo czqsto w atrakcyjnych
dla inwestor6w miejscach, to r6wniei tereny zielone stanowiqce pluca wielkich
miast i zaludnionych osiedli mieszkaniowych. Nie doprowadzajcie do uduszenia
spofeczefstwa kolejnymi hipermarketami czy parkingami idymiqcymi spalinami
tras samochodowych. Dla powy2szych przeznaczcie tereny pozostajqce z dala
od skupisk ludzkich.

Polski Zwiqzek Dziafkowc6w to potq2na i sprawnie dzialajqca organizacja

spoleczna, w kt6rej od wielu lat pracujq bezinteresownie ludzie realizujqc
swoje pasje. Jakakolwiek ingerencja w struktury wywofa jedynie oburzenie i

niepok6j wielu milion6w Polak6w, nie wnoszEc w zamian nic w uzdrowienie
gospodarki Naszego Kraju.

Apelujemy ponownie o rozsqdek i dokfadne przeanalizowanie wniosku
I Prezesa Sqdu Najwy2szego oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej pamiqtajqc ka2dym z milion6w Polak6w, u2ytkownik6w
dzialek w Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych.
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W imieniu Czfonk6w P.Z.D. dzialkowc6w R.O.D. ,,Nowe Sady" w todzi , apel

podpisali:

Prezes R.O.D.

,rNowe Sadf'

,"*".,.:' ,

,.''''ffi,

Sekretarz R.O.D.

,rNowe Sady''

Krystyna Kazimierska
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Skarbnik R.O.D.

Otrzymujq:

1. Prezes Rady Ministr6w
2. Marszalek Sejmu

3. Rzecznik Praw Obywatelskich

4. Krajowa Rada P.Z.D.

5. OkrqgowyZarzqd t6dzki P.Z.D.

,rNowe Sady''

Halina Fr,a'niak
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