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Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„ROZKWIT 

OR 7 0 0 Sieradz, ul. Krakowskie Przedni. 123 

Marszałek Sejmu RP 
Pani Ewa Kopacz 

My działkowcy ROD „Rozkwit" w Sieradzu zebrani na corocznych dożynkach 
w ogrodzie wyrażamy oburzenie na prace podkomisji pod przewodnictwem Pani Poseł 
Sibińskiej za zrobienie bubla prawnego z dobrego obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 
Rozwiązania w obywatelskim projekcie gwarantują działkowcom zachowanie dotychczasowych 
praw do działki i spokój w ogrodach. Swoje stanowiska i apele w sprawie obywatelskiego 
projektu ustawy kierowaliśmy do Pani Marszałek wielokrotnie. Spotkanie Pana Premiera 
Donalda Tuska z działkowcami w Warszawie dało nam nadzieję, że w Ogrodach działkowych 
zostanie stworzone dobre prawo, które zapewni spokój i dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. Stało się jednak inaczej. Wygląda na to, że posłowie Platformy Obywatelskiej 
pozorują tylko prace nad projektem. Widać wyraźnie, że do tych ludzi nie docierają żadne 
argumenty drugiej strony. Są przekonani o swojej nieomylności i najlepiej wiedzą co uszczęśliwi 
działkowców, a żenującym jest to, że zachowują się jak automaty podnosząc bezmyślnie rękę 
podczas głosowań. Boh nas to, że musimy płacić podatki na niekompetentnych posłów, którzy 
w sposób arogancki traktują swoich obywateli. 

Szanowna Pani Marszałek, my działkowcy ROD „Rozkwit" w Sieradzu obdarzamy 
Panią szczerym szacunkiem i liczymy na to, iż uświadomi Pani Posłom PO, że to oni są dla 
swoich obywateli, a nie ludzie dla nich. 

Szanowna Pani Marszałek wielkość Pani zostanie tak zapamiętana, jakie zajmie Pani 
stanowisko. Życzymy Pani dużo zdrowia i szczęścia osobistego, a w Sejmie pracy z Posłami, 
którzy służbę dla Rzeczypospolitej stawiać będą ponad wszystko. 

Powyższe stanowisko wysłano do: 
1/ Prezydent RP - Pan Bronisław Komorowski, 
2/ Premier RP - Pan Donald Tusk, 
3/ Marszałek Senatu - Pan Bogdan Borusewicz, 
4/ Prezes PZD - Pan Eugeniusz Kondracki, 
5/ Prezes OZ w Łodzi - Pani Izabela Orzegalska. 

fićlofofćA. J ^ / ¿ ^ 

[A) 
i J f ą u H t J u ^ 


