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Szanowny Panie Prezesie! 

Z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „35 lecia" w Zielonej Górze kierujemy do Pana słowa 
podziękowania za to wszystko, co z Pana inspiracji i pod Pana kierownictwem uczynił Związek, aby 
ogrody działkowe zachowały swoją funkcję i nie znikły z powierzchni polskich miast i miasteczek. 
Szczerze dziękujemy za to osobiste i jak zawsze pełne determinacji, konsekwencji i wytrwałości 
zaangażowanie. 

Jednak w sposób szczególny pragniemy podziękować za te słowa, które wygłosił Pan za 
zakończenie ostatniego posiedzenia podkomisji sejmowej. Pana wypowiedź odbieramy nie tylko jako 
troskę o przyszłość ogrodów działkowych, ale także jako obronę naszej godności - działkowców i 
obywateli, którzy zaakceptowali i przyjęli obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych. 

W pełni podpisujemy się pod wszystkimi krytycznymi słowami, które skierował Pan do posłów 
Platformy Obywatelskiej, bo to oni byli autorami - lub wykonawcami (?> tego niebywałego i 
niezrozumiałego w państwie demokratycznym spektaklu. 

Szanowny Panie Prezesie! 

Nasz ogród, liczący sobie 700 działek i ponad 900 członków PZD, aktywnie włączył się w 
walkę o ogrody działkowe, dlatego z satysfakcją i ogromną radością przyjęliśmy fakt, że i nasze 
działania zostały dostrzeżone i docenione, czego wyrazem jest uhonorowanie ogrodu podczas 
Krajowych Dni Działkowca odznaczeniem związkowym „Za zasługi dla PZD". Szczerze za to 
dziękujemy. 

Jednak z działkowego święta przywieźliśmy i inne refleksje. Wzbudziło je przypomnienie 
deklaracji składanych działkowcom przez przedstawicieli różnych ugrupowań podczas kongresów i 
zjazdów. Wśród tych obietnic wiele miejsca zajmowały wystąpienia posłów PO. Dziś odbieramy je z 
zażenowaniem, bo zdajemy sobie sprawę, że przyjmowaliśmy je naiwnie, choć w dobrej wierze. Na 
posiedzeniach podkomisji pod przewodnictwem posłanki Sibińskiej okazało się, jak puste to były 
słowa. 

Właśnie przebieg posiedzeń podkomisji, butny i lekceważący w stosunku do strony społecznej i 
opozycji, pokazał, że nie liczą się ani deklaracje, choć składał je sam przewodniczący PO, ani 
zwyczajna przyzwoitość. Miał Pan, Panie Prezesie, po stokroć rację mówiąc, że głosami PO 
podeptana została demokracja i że posłowie PO nie dostrzegli ludzi, dla których tworzą prawo. 
Dodamy do tego, że nie tylko nie dostrzegli, ale ich w sposób arogancki zlekceważyli. 

Mogli to zrobić tylko przedstawiciele tej partii, która dawno już zapomniała, dlaczego przyjęła 
nazwę obywatelska, ale także posłowie, którzy, jak stwierdziła przewodnicząca podkomisji, mają 
wyłączność do stanowienia prawa, chociaż, naszym zdaniem, uczynili to nie mając do tego 
merytorycznych kompetencji. Wskazał to Pan w swoim wystąpieniu, z którym się w całej pełni 
utożsamiamy. 
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Szanowny Panie Prezesie! 

Raz jeszcze pragniemy podziękować za słowa prawdy wypowiedziane w naszym imieniu na 
posiedzeniu podkomisji. Jesteśmy pełni uznania dla włożonej przez Pana pracy, dziękujemy za 
wytrwałość i konsekwencję, 

Na Pana ręce składamy też podziękowania przedstawicielom Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej oraz członkom Prezydium KR, Z satysfakcją słuchaliśmy podczas posiedzeń 
podkomisji ich wystąpień potwierdzających głęboką znajomość rzeczy. 

Wraz z podziękowaniami przesyłamy życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej osobistej 
pomyślności, a także wytrwałości w podejmowaniu dalszych działań na rzecz Polskiego Związku 
Działkowców. 

1. Premier RP, przewodniczący PO - Donald Tusk 
2. Marszałek Sejmu RP - Ewa Kopacz 
3. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO - Rafał Grupiński 
4. Przewodniczącą Regionu Lubuskiego PO RP - Bożenna Bukiewicz 
5. Przewodnicząca podkomisji ds. ustawy o ogrodach działkowych - Krystyna Sibińska 

Z wyrazami szacunku 

samorząd ogrodowy ROD „35 lecia" w Zielonej Górze 

Otrzymują: 
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