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Wartzawa

w imicrdu swoim i dzialkowiczdw naszogo ogrodu zwracam siQ do sedzidw

Tlybunatu Konstytucyjnego z protestem w sprawie, kt6ra niepokoi i bulwersuje setki

tysiqcy dzialkowicz6w, ictr rodziny oraz wielu sympatykdw ogrodrrictwa dzialkowego'

tdam na my$li calkowicie bezpodstawne zaskartanie ustawy o Rodzinnych Ogrodach

Dziolkowyoh do Trybunalu Konstylucyjnego. Ogrodnictwo dzialkowe jest

wartosciowym hobby setek tysiqcy tudei. Dla nas dziatka jest wszystkim. spokojnym

mieJscem wypocrynku, tr6dlem zdrcwych owoc6w i warzyr bgdesych' szczcg6lnie

dla os6b ubogich waalym wzbogaceniem diety. Dla os6b chorych jest idealnym

micjscem wlryoezynku i regeneracji orgnnianru. wielu dzialkowiczdw nla sta6 ns

uryjaad dO sanatorium lub na wakacje, dlatego fuirkcje ,,uzdrowisks* i miejsce

walcaoyj nego wy, ltocz5mku pehi dzialka.

Dzialkowcy tworzq nrrartq i pracowit4 spoleczno$6. Wzajemnie sobie pomagajq

I cieBzq sig ka*dym dniom na dzielce. Ogrody dziatkowe to zielone pfuca coraiz

bnrdaiej zaniaorytzozonych miast. Daiqki nirn nie dusirny siq w smogu i spalinech'

Ogrodnictwo dzialkowe to ponad gtuletnia tradycla, kt6re nalety siq szczycid, a nie jA

niszczyd, Trndycja, kt6r{ nalety chroni0 dla przysztyoh pokolerl' Tradycja, kt6ra

trzoha im praek*zad.

Ludzia zarabiajq malo, a ceny ciqgle rosnq. Ci, ktdrzy majq dzlalkq, starajq sig

wyko34ystad ctrod jej czg$6, by wyhodowad jak najwigcej warryw i owoc6w' Dla

wictu polskich rodzin owoce i warzyrva z dzialki sq warto$ciowym uarpehrieniem

diety. Dzieki dzialce mo2na odroagowa6 stres i zapomnied o trosknch dnia

codzismego. Praebyruanie na niej znaoznlo poprawia stan zdrowia jcj ueytkownik6w.

Przecietne wynagrodzcnic prrynajrnoicj zdaniem ODS-u sq wy;okie. Tylkon czamu

ili,
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ludziom zyje siQ corau bardziej gomej? Dlaczego Banki 2ywno6ci se corsz bardziej
oblegane prz;uz, glodnych ludzi? Dlaczego MOP$-y majq coraz wigcej podopiecznych?

Skqd tyle biedy naokolo? Mieday innymi prrez corflz czqstsze podwytki gcNl, zB

ktdWi nie id4 stosowne podwyiki wynagrodzofi, rent i ernerytur. ZnaceEco wzrosty
ceny Z5romo$ci, paliwa, Iek6w i innych niezbgdnych produkrow. wzrcgty ce,ny gazu

i prqdu a zapowiadane sq kolejne. Tego GUS chyba nie policryl. Moes zapomnial.

Wysoko$d rcnt i emerlrhu jest 2enujqco niska, a walo'ryzacje sq symboliclrre- Wprost

obrsfliwo za' tp grosze nie da sig ty6, wiqc niech chocia* dzialkowcy nie stracq

swqiego slcromnego dobytku.

Niezadowolenie spoleczne i tak jest juz bardzo dute. Wisle lat ternu Prezydent Lech

Walgsa obiccpval, 2e Polska bgdzie d*gq Japoniq. Niedawno Prernicr Donnld Tusk

obiecal, tp Polska bedzie drugqlrlandiq. Jptelt Polacy dalej bqdqtak naktowani bgdzie

druga Cnecj*.Bardzo latwo zniszczyd krucher6wnowagE. Polakom nnprawdg eyje sig

corcrz goraej. Oczyvistym .iest, fn profba uniewatnienia ustawy o ROD, ohodby

w cz4$ci anierza do ariszczenia Polskiego Zwiqfku Dzialkowc6w i odehranis nam

dzialek, Zmierza do slff?ywdzenia kilkuset tysiqcy dzialkowiczfw i ich rodzin. Pod

pozmem rzckornej niczgodnej z Korugrtugjq RP aaskarlono calqustawq o Rodzinnycb

Ogrodach Daialkouych. Czyzby Ci, ktdrry znskarfli ustawq o ROD zapomnieli, ze

Parlshilo to obywatelo, Anie Supa doweloperdw i bogaozy. Dlaazcgo ta ,,elita" ma

zarabiad na naszej laanudziel eryjut zapomniano, jaka jest funkoja Konstytucji? Ma

chronid obywateli przed niosprawiedliwodciq i prz*d larnaniem praw obyratelskich.

Ma chrsnid przede wsrystkirn najslabsrych. W mocy sqdzi6w TrybtHralu

Konstytucyjn€go jest powsnzymanie skrajnic sdcodliwej spolecrrric inicjatpvy ludzi,

lst6rzy doprowadzili do zaskarteriia ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych.

Dlatego pro$zg o odrzucenie wniosku o uniewarnienie ustawy o Rodzinnych

Ogrodach Daiolkowyoh w catofci.

Zielona G6ra, dtt" 14.06.2412 r. Z powatanicnt
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