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STANOWISKO

Okrggowe go Znz4du Sl4skiego Pm po orzeczeniu Trybunatu Konstytucyjnego

w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych.

Z glqbolKrm zalem i niedowierzaniem przyjgliSmy do wiadomoSci to co stalo
siE w Trybunale Konst5rtucyjnym I I - go lipca b.r. Wprawdzie wyroki s4dowe
oraz otzeczenia Trybunatu Konstytucyjnego nie powinny z zasady podlegaf
ocenie, jednak nie moLemy pomin46 milczeniem faktu, ze dla wigkszofci
dzialkowcow to orzeczenie jest nienozamiale. Tym niemniej jest
obowi4zuj4ce i stawia przed naszym Zwi1ilnem nowe, bardzo odpowiedzialne
z-adanta.

Ruch ogrodnictwa dzialkowego na ziemiachpolskich, aw naszym okrggu
w szczeg6lnoSci, to ponad sto lat tradycji, wytgzonej pracy, wielu sukces6w,
czasami poraZek, ale zawsze gotowoSci do podejmowania nowych wyzvtait
i pokonywania przeciwnoSci. Przywolujemy historig po to, aby uzmysl,owid
zar6wno naszym przeciwnikom jak i sobie, jeden niepodwaZalny fakt - ogrody
trwaj4! Twvajq i beda rwaly pomewz| spelniaj4 jedn4 z podstawowych potrzeb
czlowieka - moZliwoSi bezpo$redniego kontaktu z natw4. Zawsze tez, nawet
w najtrudniejszych chwilach pojawiali srg ludzie gotowi poSwigcid swojA
wiedzg i czas dla ogrod6w.

Ostabrie kilkadziesi4t lat to okres harmonijnego i wszechstronnego rozwoju
ogrodow i nawet najwigksi przeciwnrcy naszego ruchu przynajy, ze stalo sig
tak dzigki temu, ze ogrody funkcjonowaly w stnrkturach Polskie go Zwlqrd.<tl
Dzialkowcow. Arganr?acja ta sprawdzila sig w dzialaniu i dlatego na ni4
skierowany zostal bezwzglgdny atak nieprzychylnych nzrn medi6w. Nie
mozemy poddad sig tej presji, dobrze wiemy, ze naszym oponentom chodzi
o rozbicie Zwi4zku i zlamanie jednoSci wSr6d dzialkowc6w. Okazja ku temu
jest wyj4tkowa - stare prawo przestaje dzia\a6, a nowego jeszcze nie ma. Jest to
przyslowiowa ,,woda na ml5rn" dla naszrych przeciwnik6w oraztych,ktorzy
w wytworzonej sytuacjiwidz4okazjg nasz-erzenie dezorientacji i sianie zamgtu
w ogrodach, rzekomo dla dobra dzialkowc6w. MoZemy, a nawet musimy temu
przeciwdzialal, musimy tzetelnie informowad dzialkowc6w o tym co im gtozi.
Musimy berwzglgdnie zachowai spok6j i rozs4dek w oczekiwa&iu na projekt
nowej ustawy oraz akfywnie wl1czyt sig w proces twor4enia projektu
obywatelskiego, zainspirowany przez Krajow4 Radg naszego ZwiAZkt. AIe
zasadniczym elementem nasrych dzialafi w najblizszym czasie powinno byi



zachowanie jednoSci. To jest podstawowy warunek dalszego funkcjonowania
ogroddw. Pamigtajmy, i:e wszystkie dzrataunia Srodowisk nam nieprzychylnych
sprowadzaly sig do jednego - do rozbiciajednoSci naszego Srodowiska" kt6rej
gwarantem byl i jest Polski ZwrryekDzialkowcSw.
To od nx nleLy przyszlo$i ogrod6w i naszego ruchu!
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