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Szanowna Pani Marszałek, 
działkowcy zebrani w dniu 18. kwietnia 2013 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" w Babimoście, zwracają się do Pani Marszałek z 
prośbą o poparcie „Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych", nad 
którym w dniu 17. kwietnia 2013 roku odbyła się debata w Sejmie RP. 
Działkowcy R.O.D. „Relaks" uważają, że Obywatelski Projekt w pełni spełnia oczekiwania całego 
środowiska działkowego oraz dba o pojedynczego członka Związku. Tym bardziej, że nie 
zaprzepaszcza całego dorobku 120 - letniej historii ruchu działkowego, a co za tym idzie nie jest to 
wymysł ostatnich lat. Ruch działkowy rodził się kiedy Nasze Państwo oficjalnie nie istniało na 
mapach Europy a teraz kiedy Polska liczy się w Europie oraz Świecie to dokonuje się zamach na 
demokrację, która jest reprezentowana przez Związek Działkowców. Zarzuca się działkowcom, że 
PZD ma wyłączność jeżeli chodzi życie ogrodowe a przecież wiele organizacji i stowarzyszeń 
działa na zasadzie wyłączności oraz monopolu na daną sferę życia obywateli i członków danego 
zrzeszenia. Nie wyłączając partii politycznych, które mają swoich reprezentantów w Parlamencie a 
którzy są też przedstawicielami obywateli, nie wyłączając z tego środowisk działkowych. Jeżeli 
Parlamentarzyści są naszymi przedstawicielami to dlaczego dokonują głosowania w sprawach 
ważnych wbrew opinii publicznej, przeciwko społeczeństwu. Dlaczego ich obowiązuje dyscyplina 
w głosowaniu tak jak zarządzi się w danym Klubie, czy to nie podchodzi pod monopol ? 

Szanowna Pani Marszałek, 
zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym proszą o uszanowanie wysiłku jaki został 
wniesiony w zagospodarowanie terenów, które są dzisiaj ogrodami działkowymi i z tego też 
powodu stały się atrakcyjnym kąskiem dla środowisk deweloperskich. Nie może być tak aby 
życzenia nielicznych, ich interesy były spełniane kosztem wielu obywateli tego kraju, którzy nie 
mają za sobą wielkiego kapitału, kancelarii prawniczych a jedyną ich zaletą jest to że to co 
posiadają na swojej działce doszli pracą swoich rąk, w trudzie i mozole. Dlatego wnosimy o 
poszanowanie tego trudu i wysiłku osób, środowiska których też i Pani Marszałek jest 
przedstawicielem, poprzez poparcie przez Panią Marszałek oraz i pozostałych Posłów Pani Klubu 
„Obywatelskiego Projektu Ustawy o R.O.D.". 

Z wyrazami szacunku zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, członkowie Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Relaks" w Babimoście. 
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