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Pan Bronislaw Komorowski

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie PrezYdencie,

My, spolecznie wykonuj4cy sw6j mandat, czlonkowie organ6w statutowych

Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,Janowo" w Rumi, zgromadzeni na zebraniuzatzqdu

ogrodu w dniu 23 pa1dziemka2}l2 r., zwracamy sig z gor4c4 proSb4 do Pana Prezydenta o

to, by uwzglgdnil Pan glos spolecznoSci dzialkowej w najwa2niejszej dla nas sprawie'

Nasi przedstawiciele spotkali sig na Nadzwyczajnym XZjeAdzie Delegat6w Polskiego

Zwiqzku Dzialkowc6w.

Aatdten dokonal oceny aktualnej sytuacji ogrodnictwa dziatkowego w Polsce.

Krltycznie ocenil dzialaniaorgan6w paristwa wobec dzialkowc6w i ich Zwiqzku. Podjal

szereguchwal i stanowisk.Przyj$obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych-dokument, kt6ry jest najpelniejszym glosem spolecznoSci dzialkowej.

powolany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projekhr Ustawy o Rodzinnych

O grodach Dzialkowy ch zlolyl go wraz z niezbgdnymi zalqcznikami do Marszalek Sej mu RP.

Nie mamy dobrych doSwiadczeri z dotychczasowych kontakt6w z premierem RP

Donaldem Tuskiem i marszalek Sejmu Ew4 Kopacz. Premier na setki naszych pism i list6w

reagowal milczeniem. Podobnie Marszalek Sejmu, k16ra, na dodatek, do obrony ustawy o rod

wTrybunalewyznaczyNazaciekJeatakuj4cychustawg'
Nasz4 obywatelsk4 inicj atywg ustawodawcz4 traktuj emy j ako bezpo6redni4

mo2liwoSd wplywania na bieg spraw publicznych.

rJwazarrry j4 jednoczesnie jako wotum nieufnoSci dla polityk6w. Jestesmy przekonani,

Ze nicnie upowaznia parlamentarzyst6w do odmowy zajmowania sig naszym projektem. Tak

s4dzi i jednoczesnie uwaaaprojekt ustawy obywatelskiej zadobry milionowa rodzina

dzialkowc6w.
Domagamy sig od parlamentarzyst6w szacunku dla obywateli podpisuj4cych sig pod

tym projektem.



Obserwuj4c zachowanie organ6w decyduj4cych o losie Polak6w, niejednokrotnie

trudno oprzet sig wrazeniu,Ze zamiast stuZby Narodowi mamy nieudolne tz}dy, zamiast

dbaloSci o dobro wsp6lne jest troska o dobro partyjne, azaniastpokory arogancja i pycha.

Szanowny Panie Prezydenci e, znaj1cPana|yczliwy stosunek do polskich

dzialkowc6q szacunek jakim cieszy sig Pan w naszym spoleczeristwie mamy nadziejE,2e

autorytet piastowanego urzgdu Pierwszej Osoby w Paristwie wyvwze pozytywny wplyw na

podejmowane decyzjepolityczne nas dotycz4ce. Wierzymy,2e nie pozwoli Pan nas

skrzywdzid.
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