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Uczestnik6w uroczystoSci otwarcia rodzinnego ogrodu dziafkowego
w Budach Strzyie.

Uczestnicy uroczysto5ci otwarcia rodzinnego ogrodu dzialkowego im. 30 lecia

PZD w Budach Strzy2e protestujq przeciwko dziataniom podejmowanym w
stosunku do ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych, a w konsekwencji
przeciwko dziatkowcom i ich Zwiqzkowi. Dzisiejsza uroczystofi to wynik
zapis6w naszej ustawy, kt6ra daje dzialkowcom szanse na kontynuowanie
swoich pasji w postaci uprawy dziatek. Powstanie ogrodu im. 30 lecia PZD jest
potwierdzeniem, 2e Zwiqzek w 2aden spos6b nie blokuje inwestycji miejskich .

Ten ogr6d powstal bowiem za dziatki zlikwidowane pod inwestycje drogowe w
Warszawie. Chcemy jedynie zachowai ogrody i umozliwii dziatkowcom kontakt
z naturq i integracjq rodzin. Ogrody tworzq bowiem warunki do spokojnego
wypoczynku, rekreacji izaspokajania potrzeb socjalnych spotecznoSci lokalnych.

Od lat spokoju i stabilizacji ruchu ogrodnictwa dziatkowego bronify regulacje

ustawowe. W naszej ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych

uwzglqdnione zostaly dotychczasowe osiqgniqcia wypracowane przez Zwiqzek i

dziatkowc6w, prawo do nieodptatnego przekazywania Zwiqzkowi grunt6w, a
przede wszystkim prawo dziatkowca do naniesief i majqtku jaki wybudowany
zostat przez niego na dziafce. Takie rozwiqzania sE uczciwe i wynikajq z

przyjqtych rozwiqzafl prawnych na czele z Konstytucjq RP.

Dlatego niezrozumiate jest dla nas ,2e od ponad 20 lat Zwiqzek i dziatkowcy

,,uszczqdliwiani" sq kolejnymi pomystami i rozwiqzaniami na ogrody dziatkowe.
Ka2dy z tych pomysl6w wskazuje na brak znajomo6ci funkcjonowania ogrod6w,
afe r6wniez Swiadczy o tym ,2e celem proponowanych rozwiqzal nie jest

zachowanie ogrod6w ale dobranie siQ do teren6w zajmowanych przez

dziatkowc6w , szczeg6lnie w du2ych miastach. Gminy zapominaiq ,2e miasto to
nie tylko blokowiska i beton , 2e potrzebuje r6wniez zieleni i miejsc rekreacji.
Spoteczno5i lokalna to r6wnie2 renci5ci i emeryci , dla kt6rych dziafka w
ogrodzie to szansa na kontakt z naturq mo2liwoSi rekreacji i spos6b na 2ycie.

Swiadczy o tym ogromne zainteresowanie dziatkami wtaSnie w tym ogrodzie.



Dziatkowcy chcqc podkre6lii jubileusz Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w nadali

swojemu ogrodowi nazwq 30 lecia PZD.

Niczym nieuzasadniona walka z ustawq o rodzinnych ogrodach dziatkowych

fundamentu, na kt6rym opiera siq silna pozycja prawna dziatkowc6w ,

gwarantujqca im i ich bliskim trwate i bezpieczne warunki inwestowania i

korzystania z uprawianych dzialek. Skutki uchylenia tych zapis6w moga byi
niekorzystne dla catego 6rodowiska dziafkowc6w. Pod pozorem g6rnolotnych

haset, w demokratycznym paristwie pr6buje siq odebrai dziatkowcom ich

wtasnoSi oraz prawa nabyte przez nich od lat. lgnoruje siQ wolq i gtos

Srodowiska dziatkowc6w, kt6re wypowiedzialo siq za nienaruszalnoSciq ustawy.

Dlatego dzisiaj w ten spos6b okazujemy swoje niezadowolenie z lekcewa2enia

miliona polskich rodzin dzialkowych i spofecznych struktur Zwiqzku. Nie

mo2emy patrzed obojqtnie jak po raz kolejny pomysfy decydent6w mogq

zniszczy( nasz dorobek. Bo przecie2 od nas zalezy, czy ogrodnictwo dziatkowe

w Polsce , kt6re od stu lat oparto siq zawieruchom historycznym i politycznym

upadnie pod ciq2arem kolejnych pomyst6w rzqdzqcych czy stuZyi bqdzie

przyszlym pokoleniom.

Dzisiaj mamy nowy ogr6d, kt6ry istnieje dziqki naszej ustawie, oral
przychylno6ci i zrozumieniu ludzi i jednostek rozumiejqcych dzialkowc6w.

Chcemy aby przyszte pokolenia r6wnie2 miaty tq szansq. Dlatego domagamy siq

zachowania ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych w jej dotychczasowym

ksztatcie.

Swoje stanowisko kierujemy do Marszalka Sejmu ,Marszatka Senatu, Premiera

RP, Prezydenta RP, oraz Trybunatu Konstytucyjnego.

Budy Strzy2e , dnia 10 maja 2012r.


