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Blaia Podlaska 01.06.2012r

OD:

Kamila iJ6zef Denisluk

r Eialej Fodleskiej

TRYEU NAI. KONSTVTUCYJNY

RZECZPOSPOIITEJ POISKTE'

W WARSZAWIE

Jako uiytkownlk ogrodu dziafkowego ,,Psrcz6lka" w Blalej podlarkleJ jeste,h mocnoro4oryczony i niezadowolony : postqpowania pnedstawicieli wfadry noritys.iei I usbwodawczcj.uctswa o RoD z 2005r' uchwalona fn"z organ ustawodawcry tawiera srereg pnepis6w, kt6reakceptujq istotq ispolecrnq funkcjq Pzb i Rodzinnych ogrodJw Dziatkowych dla iioowiska i lokalneJspolecznojci. Wbrew t€mu co twierdzq nasi pneciwnicy, dziatki nasze nie se tylko I wytqcrnieskupirklcm indywldualnych driafelc, ale dobrze rorgrni.o*rnq catoscll petnlqca funkcJe spoteczne,rekreacyjne, zdrowotne i ekologlcrne, Nasts urtawa okre$la waine znaczohie noo ul, pnyrody igrodowiska, poprzcz udowodnlony naukowo pozytwvny wptyul na naturalne oto.,enie czfowleka iodbudowq zdegradowanych terendw poprrednio pnekarrnv.r, n"r;';il;anle, Ja I innidrlalkowcy swojq pracq, wysllkiem oraz wlasnym nakiadem irodk6w pieniqinych zagospodarowslamwleloletnle nieulytkl rekompensujqc bralr cisry i spofroju w miejscu zamlesrkania. Brak wiarncgozropetnenia i Srodkdw finrnsowych na iycle driofkr pozorteta Jedynym lr6dtern urnyrnanla crl6;rodriny' Podwaianie ustawy o RoD swiadczy o braku poszenowania grup spolecrnych driafajqcych wpailsh^'le' w gruncle rzccry rnoirra odnle6c wratenle, ie ci do Kdrych nalciy obowiqrek dbanla odobro kraju I poszceeg6lnych obywatall, eprawledliwq ocenQ dotychczasowych dokonari iorganizowanie lepszych warunkdw egzystencji * nie maja pomystu i woli na stworzenie wzaJemnejatmosfery zaufania wsr6d Polak6w, A trzeba pnypomnlei, ie wszystkie organy paristwa polsklego zanacrelnq zasadq konstytucyJnq majq pefnld i nrzvjmowae s|utue orar dbad o dobro swoich obywateli.Gdzie zurykia ludzka sprawledllwo$d? A gdzie w tym wseystkim Jest czfowiek? Schorowany, pracuiqcyclgtko, K6ry od nieudolnego i niewdzlqczn€go pEliitrrua chce tylko prawa do odpoczynku iwytchnienia' czy moie jest tyfko po to aby ptacll coraz wyieze podatki i robowiqrania, chodzifpotufnie na wybory i nle pnesrkrdzal?f

NlnieJsrym listem solidaryzuJq sle z protestem dziafkowc6w, kt6ny ,q prueciwni rewirjidobreJ ustawy o RoD slulqcej mlllonoweJ spoteceno$ci oErodoweJ nie ltczqc os6b, kt6re taklekorzystaJq z pton6w dzialek izlelonych ptuc ogrod6w.
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