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Zarządu ROD „Stokrotka" w Świdnicy w sprawie dalszego funkcjonowania 
PZD w Polsce 

Działkowcy naszego Ogrodu ROD „Stokrotka" upoważnili nas do wystąpienia do 
Pani Marszałek Sejmu jak i Przewodniczącego Klubu PO, w sprawie funkcjonowania 
organizacji pozarządowej Ogrodów Działkowych o zasięgu krajowym, 
wojewódzkim, regionalnym. Konstytucja RP zapewnia zrzeszanie się obywateli i nie 
odbierajcie nam tego prawa. Działkowcy w Polsce mają też wiedzę i nie godzą się na 
zmiany li tylko niektórym politykom i lobbystom walczącym tylko o pieniądze dla 
własnego prywatnego interesu. Przez ponad 30 lat funkcjonowania Polskiego 
Związku Działkowców dowiodło niezbicie, że dzięki pozycji działkowców, ogrody 
działkowe nie zostały w większości zlikwidowane, grunty rozsprzedane, zielone 
płuca miast zdegradowane i zniszczone a działkowcy przeważnie emeryci, renciści i 
ich rodziny nie pozbawione rehabilitacji, rekonwalescencji o odpoczynku, którego 
nasze państwo nam nie zabezpiecza. Niech idea lekarzy niemieckich z sprzed 170 
laty nadal trwa, a w Polsce już 110 lat funkcjonują Ogrody założone jeszcze przez 
okupanta niemieckiego. Dlaczego Posłowie RP mają niszczyć idee lekarzy, dorobek i 
pracę społeczną tysięcy ludzi zaangażowanych w pracy dla dobra innych. 
Jeśli politycy i ich partie, które przygotowują projekty nowej Ustawy o 
funkcjonowaniu ogrodów działkowych nie chcą „zrobić krzywdy działkowcom" o 
czym butnie ogłosili po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to niech pozostawią 
działkowcom ich ogólnopolską organizację, uprawnienia nabyte, aby nowa ustawa 
nie była aktem bezprawia, w Państwie prawa. Apelujemy, to co było dobre, niech 
dalej służy polskiemu społeczeństwu. 
Popieramy projekt obywatelski „Ustawy o Ogrodach" opracowany przez prawników 
zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. 
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