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Apel
dzialkow c6w zRodzinnego Ogrodu Dzr." ' ill {-;t) ,, i':ti'k Dolny"

do TrYbunalu KonstYttr c3 .i ri cgo

JesteSmy starym, niezamohnym ogrodem. Gos I ' .. rokciefi'

Do naszych grunt6w nie ma roszczeri. Nic nikc i i ; i: y!

To Prezydeni Stefan Starzyfrski przeznaczyt pt ,:, .'r; rnckie nieuzytki,

a wigc i.r.tty na ktorych obecnie znajduje sig r,iri,Z lioij na tizytek ogr6dk6w

dzialkowych. Jestesmy wiEc tu legalnie.

Nie Z4dano Zadnych oplat ani podatk6w z: rri-'rra'l\r' -'i^1li. Ogrody mialy

wspom6c biedniejszq czqsc spolecznoSci lokti .-. . 'ri .iak rnalo kto to
roiumiat. Dziatki cho6 w oplakanym stanie r rz(it'\\, ,-\ iI\\;eruciiq wojenn4.

Nawet wladze PRL uszanowaly wolg Prezycleula, zczt;aIa14c na dalsze ich

funkcjonowanie. Ciqzk4 pracq dzialkowcy ttroii.radla znow zamieniLi w
kwitn4ce ogrody.
Nie siggaliSmy i nie siqgamy do kieszeni poda ;,' ,. , ,Li. illy liasz Ogt6d Z

wlasnych pieniqdzy chod nasi dzialkowcy to lli.,zie tliuz.u.,'t z:,unolni. U nas nie

ma ,,wypasionych" altan sqzato grz4dki z pomidot'attri, ogorkami, salatar...

Na warszawskim Ursynowie przry &ttym nal<tadzie finansowym powstaje

eko-ogr6d. My stworzyliSmy skromniejszy, ale za wlasne pieni4dze.

Bior6znorodnoS6 to atut ogrod6w dzialkowycl . lr c:' ' :ll.t 'tak6rv, drobnych

ssak6w i owad6w. To ekosystem, ktory kaltil, rozslir-ur;' cziowiek powinien
docenii i uszanowa6.

Apelujemy,

nie niszczcie ogrodow. Nie niszczcie zieleni da.,..;1] r,i,.,i,,i Lic, i, a mieszkaricom

wypoczynek.
Czy kto5 z decydent6w zadal sobie pytanie uiaezcg,.r ogr6dki cieszq sig

sympatiq wielu mieszkaric6w?
OdpowiedZ jest prosta. Tu czas plynie wolniej, tutaj jeszcze slycha6 Swiergot

ptak6w, czut zapach kwiatow, a wielkomielsl<i z.giell< u'.'daje siQ bardzo
odlegly. Nie zapewni tego Zadne nawet bardzo zadoante betonowe osiedle,

Zaden park ani tzw. zieleh trzqdzona pochtar-riajqce na swoje utrzymanie
niemale kwoty.

Zal: podpisy os6b wspieraj4cych apel -

Zarzqd i Dzialkowcy z ROD ,,Park Dolny"


