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Szanowna Pani Premier!
Uczestnicy VIII Okre.gowegt> Zjaz.du Delegat6w PZD Okrqgu Slqskiego

z zaklopotaniem i niedowierzaniem 5ledz4 kotejn4 probg ingerencji w konstytucyjne
pra*a obywateli do zrzesz.ania siq i organizacji. Nie tak dau'no dzialkorvcy rv caiej

Polsce stoczyli b6j o uchwalenie nowej ustaw,'- o Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych w zrviqzku z rvyrokieur Trybunaiu Konstytucl'jnego. W ten czas

obejmowala Pani stanorvisko Marszalka Sejmu RP iw tej sprawic my jako

dzialkorvcy zwracaiiSmy sig do Pani Marsz.alek z pro$bq o prz,vspieszenie prac nad

nowq usta\r'q. Ta walkg udalo nam sig razem zakoitczye sukcesem, dzigki czemu dzi5
milion rodzin ''l, Polsce na co dzietl korz.vstaj4cych z dobrodziejsnva ogrod6w
dziaikowych moie cieszyc sig z zagi,r'arantowanych praw. kt<lre na pelvno bldE
stuii rozwojowi ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Niewqtpliwie byl to wa2ny

nroment dla naszej organizacji i u.roZyl poz,r.tyrvnie na prz-; sz.iodi. Nicrnniej jednak

nie dtugo przy-szlo narn sig ciesz.v( z lqrvalczonych praw.

Tym razem Prezydent Warsza,".ry'- zdecydowaia siq zakwestionowai prawa
dzialkow'cow do samostanou'ienia zgiaszajqc swoj protest u'zglqdem zlo2onego przed

S4dem Rejestro\r1lm nowego Statutu Polskicgo Z-wi4zku Dziaikop'cora'. Ta ku'estia r.v

nasz-ego punktu widzenia b1,la tylko formalno(ci4, w celu realizacji wymag*6
ustawor\ych i nie spodziervaliSml' sig .2e i teraz prryjdzie ponownie prorvadzii spdr.

Przedstawiony przez Prezydent Warszawl brak zro;rumienia idei jednodci

i solidarl,zmu obyxateli naszej Ojczyzn.v- przeplata sig l, rym przypadku z-

r.r,ieloletnirni zaniedbaniami i opieszalo5ci4 wladz na ka2dym szczeblu adminisrracji.
I,i"va2amy, ).c dzialania Pani Prezydent jak i podlegf ch jej urzgdnik$rv sranou iq
naduZycia uplawnieri jakie posiada organ nadzorczv nad nasrym storvar4/szeniem.
Jako uczestnicl' Okrqgowego Zjazdu Dclegatorv PZD Okqgu Slqskiego rozuntierny
zlo2onodi tematu. lecz ma.iqc na uwadz-e dobro spoleczne oby'rvateli - polskich rodzin
- stoiml' na stanow'isku, i2 porvinno to byi dobro nadrzqdne, ztulaszcza dla Prcmiera
Rzeczpospolitej Polskiej. Nie moze byi tak, 2e prz.episy traktowane s4 u-vbiorczo
a ich interpretacja jest krzyrvdzaca dla miliona polskich rodzin.

W zwi4zkr-r z fJim zwracalny sie z pro6bq o z'"vrdcenie szczcg6lnej uwagi na

zasygnalizowany problem dotykajqcy prawic miliona polskich rodzin. Ten rnilion
polskich rodzin ciesz4cy sie uryskana rvolnoSciq i korz,vstajqcv z pra\!
obyrvatelskich jest fundamentem naszej prz,y,-<t.le.i wolnodci i 2rodlem demokLacji.
Z oov'aZanicm.
Delegaci VIII OkrEgowe go Tjaz-du

Przcw,odnicz4cy
Komisji l-lchwai i Wniosko*
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