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lOgrody 'dziaakowe w },olsce i.raiq istotne zno,czenle

spozeczne. Jest to l;ewien sposdb hy'cla i komunikowa*

rila siq oby"tateli , specyficzna tkanka spoAeczna a

za?azem szk.ola sarcorzq$u . Dzis uzytkuje dziaZki 
.,

w Rod.zin.nych Cgrodach Dzialkov,iych,ok 1 milion obyrl'uateli;

a zwL4zanych jest z nj-mi - mamy na ny61i nasze rodziny
*p@nad 4 miliony ludzi'. llikt nas nie finanstlie. Utrz;nnu-

jenry nasze ogrody ze skZadek azhor*<owskioh i wtasnej

praey. . ziatki daie nae waraywa i ov{ocerna wtrasny uz;rtek

oraz rnozliwo66 czynnego wypoczJm-L(u co stanowi istotnq
profilaktykq zdrowia.

ffraykro naril be od 23 iat , v; wolnej Folsce,byZo tyle
Brojektdw llkwidacji" ogrod6w dziaZkowyeh r -Qod pouorem

" ultZaszczenla" ,niezgodno6eiq z Konstyieucjq i innymi
pnetekstami. Gdy te pro jekty f orsowa?o znane usrll.powa-

nie opozycyjne ppzostawaZo nam tylko broniC siq r przy
pomocy naszych posZdw do parlamentu.ks krajowego i
europejskiego , mi-qdzynarodovn'ych organizac ji a przede

wszystkim. naszego zr,riqzku PT,D. Robllismy to skutecznle,
'1_$yda'naZo sie ze Ustawa z 8 lipca ZAAS roku. pobozy

teniu kres " Ale tak sig nie staZo , liiarny tu na mysli
toczepe siq od oZuzszego czasu , w iiriinisterstrj-e Eudow*

nictwa r .orace zmierzaiqce cio ,rniany nasze j ustawyn
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z B Lipea 2OO5 roi{.i.I, Jest .t:TZETB.zajqce z jakq Zatwo-

sciq podwaza siq prawo, przyjqte lr deraokratycznars

procesie legislaoyjnymrtdocznymi deieakamlrr . l,;jamy
\

tu na mJeli te llczno aaskarzenia i zasl;rzezenJ.a .$akby

'R"neczypospollta nie miatra innych ktopotdu ! .

lj{iu mainy rvqtpliwoSci he istot{* tych prac i
,.licznyeh zaskarzer{. , Juh r:.ie ty'lko Ustav;y z 2OC5

roku 1 ale nawet tej Fierv;,tsze j a 1981 T 1 jest
pr6ba dobrania siq do tych skrawk6iv ziemi kt6re
ilzytkilj€oy, dajqc mj-astom tlen i bezBZatnie utrzymy *

\,rvta.le zielen , kt6ra darrur:iej najczqsciej byZa

nieuzyi;kiem be$d Smietnikiem . Rozumie to od dawna

coraz wiqksza ito6i samorzqdowcdu. Oni ciqgle aadq

za mab.o lienigd z,q na vrZalciwe utrzymy,ruanie park6w ,-a
nie rcdwiqc juz o tworzeniu noviiy'ch skupisk zi-elenL.

ll!.osimy Fana Premlera o spovrorlowanie aanieoh,ania

tyeh prac w i,{inisterstrruie B.rdovrrnlctrrra. Polrstrzytna-

irie zapqddw tych " ambitny"ch urzqdnikdw, kt6rny, nie

Bowlrrni Psi:"C tego co ,Jziia1a dobrze juit siddmy rok

- rnamy tu na ny6li nasze Ustawq z 2005 r
rrr

[_!ardzo nas niepokoi ze partia rzqg z,4oa patray

spokoiuie na te wszystkie zastrzebenla i zakusfi
r";obec ogrod6w dziatrkomxGho zamlast anieehqca6 swoich

dzi-aZaczy' do dzia}.art praeciw lu.dziom , w vriqkszoci

stabszym ekonomicznie. "siZr:.jq oni jako6 uy6 i radz

sobie, uprawiajqc te skrawki ziami w Rod.ziriny'ch

Ogrodach @zj-alkowych .
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