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SZANOWNY PANIE MINISTRZE 

A k t y w n o s c f izyczna i j e j wp fyw na zdrowie c z i o w i e k a 

Aktywnosc fizyczna, odgrywa w naszym zyciu ogromn^ rol^, Aktywny tryb zycia, niesie ze 
sob^ szereg korzysci. Osoby w sposob systematyczny aktywni fizycznie, nie tylko ŝ  
szczuplejsze, lecz takze, dzi^ki lepszemu dotlenieniu mozgu maj^ sprawniejsz^ pami^c i 
koncentracj?. Szczegolnie korzystny wplyw ma na nasze zdrowie, ruch na swiezym powietrzu 
a w naszym przypadku - to aktywnosc na dzialce w Rodzinnym Ogrodzie Dzialkowym. 

Systematyczna aktywnosc fizyczna, to najskuteczniejszy i najtanszy sposob na unikni^cie 
wielu schorzen. Siedz^cy tryb zycia, wplywa w sposob niekorzystny, nie tylko na nasze 
samopoczucie, ale przede wszystkim na nasz^ kondycj^. Dbaj^c o aktywnosc fizyczny, 
sprawiamy, ze jakosc naszego zycia jest lepsza. Ruch ma szczegolnie korzystny wplyw na 
uktad oddechowy, krwionosny oraz uktad ruchu. Ponadto ruch usprawnia systemy 
kontroluj^ce przebieg procesow metabolicznych. Dzi^ki fizycznej aktywnosci, spada 
zawartosc cholesterolu we krwi, co w duzym stopniu eliminuje ryzyko wyst^pienia 
miazdzycy oraz zawalu. 
Aktywnosc fizyczna wywiera ponadto korzystny wplyw na nasz^ psychik^. Wysilek fizyczny, 
jest najlepsz^ metod^ zwalczenia zm^czenia psychicznego. 
Jednak wyniki wielu, prowadzonych w ostatnich latach badan, pokazuj^, ze zaiedwie 
10-20% doroslych Polakow regulamie uprawia sport. W ramach mi^dzynarodowego 
projektu, pod nazw^ Bridging East-West Health Gap, naukowcy badali aktywnosc fizyczny 
mieszkancow szesciu europejskich krajow, takich jak: Finlandia, Rosja, Hiszpania, W^gry, 
Polska i Niemcy. Wyniki pokazaly ogromne zroznicowanie, przy czym najgorzej wypadli 
Polacy i W^grzy. Analiza odpowiedzi, jakich Polacy udzielali naukowcom na zadawane 
przez nich pytania wykazala, ze az 79,2% naszego spoteczenstwa prowadzi biemy tryb zycia. 
Aktywny tryb zycia powinien prowadzic kazdy z nas, niezaleznie od wieku. Ruch 
wywiera bowiem zbawienny wplyw na funkcjonowanie naszego organizmu, dzi^ki 
czemu czujemy sii? lepiej. 

PANIE MINISTRZE 
Na calym swiecie Rz^dy poszczegolnych krajow i instytucje spoleczne, bardzo duzo pracuj^ 
nad tym, azeby pobudzic aktywnosc fizyczny seniorow. Czlowiek aktywny z reguiy jest 
bardziej samodzielny w zyciu codziennym, jest bardziej uzyteczny rodzinie, otoczeniu, i z 
tego wynika jest bardziej zdrowy i mniej kosztuje dany kraj. Systemy ochrony zdrowia 
prawie w kazdym kraju, maj^ trudnosci w swiadczeniu na bardzo wysokim poziomie ushig 
zdrowotnych, z przyczyn technicznych, personalnych jak rowniez ekonomicznych. 
W naszym kraju mamy okolo pi^c milionow spoleczenstwa aktywnego fizycznie z uwagi ze 
jest zaangazowanych w upraw^ dzialki w ROD. 



PANIE MINISTRZE 

NIE DAJMY SZANS P O L I T Y K O M NA ZMARNOWANIE NASZEGO DOROBKU 
NARODOWEGO W O C H R O N I E ZDROWIA, P R Z Y R O D Y , E K O L O G I itd. 

Prosimy Pana Ministra o zabranie giosu w sprawie dobroczynnego oddzialywania ogrodow. 
w miastach. To s§ fabryki tlenu, miejsca wypoczynku, aktyAATiosci fizycznej, oazy ochlody 
blokowisk, zdrowej zywnosci itd. Tylko bliskosc ogrodow w miescie daje szansf na 
korzystanie z nich przez osoby starsze. To jest konkretna pomoc ze strony Polskiego 
Zwi^zku Dzialkowcow dla Pana Ministerstwa i prosimy o zadoscuczynienie. 
W ostatnich latach, bardzo duze srodki finansowe, Panstwo nasze ponosi na budow^ sciezek 
rowerowych, ktore tez sluz^ aktywnosci - i bardzo dobrze. Za zasadzanie gruntow nowymi 
lasami, rolnicy otrzymujq okreslone wysokie srodki. My w miastach w naszych ogrodach 
mamy przeszio 35 tysif cy hektarow roznorodnej zieleni i drzew ktore zabezpieczaj^ miasta 
w tlen. Nikt nas nie wynagradza. My sif nie domagamy wynagrodzenia. Ale to nareszcie 
trzeba docenic pracf dzialkowcow na rzecz calego spoleczenstwa. 
Planowe niszczenie ogrodow w Polsce jest po prostu barbarzynstwem z bardzo wielu 
wzgl^dow. Liczymy na Pana Ministra, ze przekona Pan niezdecydowanych Panow Poslow 
w siusznej a dotycz^cej nasz wszystkich sprawie, t j . zatwierdzenia obywatelskiego 
projektu ustawy o ogrodach. Tego oczekuj^ dzialkowcy z naszego Szczecinskiego Okregu, 
Polskiego Zwi^zku Dzialkowcow. 
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