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S4du Najwy2szego Lecha Gardockiego,
ogrodach dzialkowych.
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Skladam osobisty PROTEST by ustawa o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych pozostala w
stanie nj-enaruszonym, kt6ra zat-wierdzil-i dzialkowcy z calef polskil

Mo;e kr6tkie uzasadnienie:

^A 1oo? rnl,'. iestem dzia].kowcem ROD " Le6na Pol-ana" w poznaniu.
Piszo ur imianirr wl:snr;m i mn-i ci rndzinrz Rnr,lzinnc Onrndrz l-.)zielknr^ro t-A nnn..]! vuaf rrJ . I\vuzf f rrru vvr vuJ u4f or Avete uv vvrrau
100- letnia tradycja. Wychowalo sie na tych Ogrodach kilka pokolen fudzi i nikomu do
f oi nnrrz 1- n ni A nrzeszkad,za]61 | | R6wni ei mnio dorosle irr) d,zicai knrzrzqf :Itt z rcLsJ I/vrJ uv rrfs I/!4vr-Aquzqrv... r\vwllIgZ rttvJg UV!vrrs Juz uaasuf -----J ----J - -.igOrlnl-rrnrloi a-c+. t'r= iakim ie.sf nasz. oor6dek - Oher-ni e korzr,'st,ai: z tei wsn:ni aloi zi al nnaiv\j!vus^. vvsulrfs 
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oazy moje wnukil

Nasze Rodzinne Ogrody Dzialkowe to odskocznia od codzj-ennosci i wypoczynek dfa calej
-^r-i-" rri^ *"-ze r:hruLte feoo J-lr:mar-zv6- )a ttirzrlcrria ra dzi:llzi Irrdzia VtAr=tt rrvuarrry. r\fg lltuDaV Luvv Lrurrravaywt L\= uLy L,,*J* 4 4s=4+v, ,,--,-j ,l1e
maja nadmiaru pieniedzy! Sa to biedni emeryci, renci6ci, kt6rzy otrzymuja glodowe
Swiadczenia z "Zakladu Udrgki Spolecznej (ZUS) ".
To zwykli pracownicy zaklad6w pracy, kt6rzy otrzlmywali te dzialki w czasach pRL, bymogli sobie wypocza6 i uprawia6 ziemlgl Na tych 300 m2 nie znajduja sig wifle ipalace' lecz skromna al-tanka (domek), drzewa owocowe, krzewy, warzywniaki, roSfinv
ozdobne' trawnikl Uprawa warzyw odci42a finansowo wielu z nas, dzialka daje tez
mozfiwoS6 spedzenia wiosennych i letnich miesigcy w przyjemnym miejscu, bo nie stac
nas na zagraniczne wyjazdy do eglpskich czy tureckich kurort6w. Niestety, obecna
wradza chce to wszystko odebrae i przeksztalcid dfa sfer BTZNESU r

MyS19, ze osoby zasiadajace w Trybunale Konstytucyjnym b9d4 mialy odwage spojrze6 w
oczy tej mi-rionowej rzeszy dzialkowcow, wydajac ten cyniczny wyrok!

Ryszard Hajko dzialkowiec z Poznania.


