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Szanowna Pani Marszatek!

Cztonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w
wybrani na lX Krajowym Zjeidzie Delegat6w PZD na kadenciq 2011"-2015
posiadajEc statutowe upowa2nienie reprezentowania pionu rewizyjnego
Zwiqzku dzialajqcego w 4947 Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych i26
Okrqgowych Zarzqdach PZD zwrucajq siq z pro6bq o powa2ne i partnerskie
traktowanie najwiqkszej w Polsce spotecznej, pozarzqdowej organizacji, w
kt6rej szeregach jest jeden milion 250 tysiqcy czfonk6w polskiego
spotecze6stwa.
Zwracamy siq z apelem o traktowanie naszej organizacji jako spotecznego
partnera, kt6rego warto wystuchai i podjq6 z nim dialog.
Deklarowana od wielu miesiQcy przez Srodowisko polskich dziatkowc6w
gotowoii do rozm6w z wladzq publicznq na temat przyszto6ci ogrod6w
dziatkowych w Polsce jest ignorowana.
Nasza spoleczna, pozarzqdowa organizacja niczym nie zaslu2yla na takie
traktowanie ze strony organ6w wladzy.
Przedstawiciele wladzy publicznej wciq2 zapominajq,2e bezwzglqdnie trzeba sie
Iiczyi z OBYWATELEM, a nie tylko skladai obietnice, kt6re p6iniej nie majq
iadnego pokrycia w realiach 2ycia codziennego. Dotyczy to zwlaszcza obietnic
skfadanych w czasie przedwyborczym.
Widaa, 2e oderwanie czQ6ci polityk6w od codziennych ktopotow ,,szarego"
czlowieka jest tak dalekie, 2e nie widzq jak traktowany jest czlonek polskiego
spotecze6stwa. Wystarczy p6jii do jakiegokolwiek urzqdu i przekonai siq,2e z
reguty jestesmy my Obywatele traktowani jak intruz i Iudzie innej kategorii ni2
wszechwladny urzednik. CiAgle zapomina sie, 2e nas Obywateli trzeba
szanowae !



szanownd Pdni Mdtszolek!

Trzeba bezwzglqdnie udzielai odpowiedzi, bo tego nakazuje prawo (vide art.35-
38 Kodeksu postqpowania administracyjnego),2e nie wspomnimy o dobrym
wvchowaniu.
Niekt6rzy przedstawiciele wladzy publicznej, a zwlaszcza ci prominentni
zachowujq siq tak jakby miqdzypartyjna przepychanka w politycznym 2yciu byla
po sto kroi wainiejsza niz dobro Obywatela. Dobro chocia2by takiego
Obywatela, kt6ry z wlasnej woli zostai czfonkiem bardzo licznej grupy
spotecznej, ponad milionowej, pozarzqdowej organizacji Polskim ZwiQzku
Dziafkowc6w.
Dla nas Obywateli najbardziej przykre jest to, 2e tzw. ludzie ,,Solidarnoici"
sprawujqcy od wielu lat wiadzq nadal nie rozumiejE, jaka jest rola Pa6stwa,
spoleczeristwa i jak powinny wygledai ich wzajemne relacje.
W dzisiejszej Polsce wfadza publiczna zdaje siq liczyi tylko z grupami
hala6liwymi, strajkujqcymi, palqcymi opony, a nie z tymi czfonkami polskiego
spoleczeristwa, kt6rzy chcE tylko poszanowania stanowionego prawa ispokoju!
Czy nie przyszedl ju2 taki czas, aby organy pa6stwa zaczqfy szanowa6 nas
czfonk6w polskiego spofeczeistwa, czlonk6w najwiekszej spolecznej
organizacji, a nie uszczg6liwiai nas na sifq iwbrew nam?
Czy nie nadszedl ju2 czas, aby nasze pafstwo byfa autentycznym pafistwem
prawa, a nieudawanej demokracji?

Szd nownd Po n i M a rszdtek !

Czy prowadzony dialog spoteczny w sprawach ogrodnictwa dzialkowego ma
polegai na rozmowach Ministra Sfawomira Nowaka z wEskim gronem bylych,
usunietych z naszej organizacji czlonk6w, usuniqtych za ewidentne tamanie
prawa zwiqzkowego i prawa powszechnie obowiAzujqcego, takiego jak Prawo
Budowlane?
Takie pojmowanie konsultacji spolecznej zakrawa na niespotykanE dotychczas
teraz jui jawnq kpinq z jednego miliona 250 tysiecy czfonk6w Polskiego ZwiEzku
Dzialkowc6w, czlonk6w polskiego spoteczefi stwa I
Czyiby Minister Siawomir Nowak zapomnial,2e w kierowanym przez niego
resorcie sa dokumenty Swiadczqce o podjetych zobowiqzaniach wobec
przedstawicieli Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w dniu 5 marca 20L0 roku?
Docierajq do naszej dzialkowej spofeczno6ci informacje, ie jednak mimo
zaprzeczei opracowuje siq lub juZ opracowano projekt a nawet projekty nowej
ustawy o ogrodach dzialkowych.



Opracowano, a nawet konsultowano ze wszystkimi opr6cz naszego prawnego

096lnopolskiego reprezentanta samorzqdu dziatkowc6w Krajowej Rady
Polskiego ZwiEzku Dziatkowc6wl
Je6li tak, to teraz ju2 znamy pow6d Pani milczenia i braku jakiejkolwiek reakcji
tak2e Premiera Rzqdu RP Donalda Tuska.  Wida6 zabrakto minimum
przyzwoito(ci oraz zwyczajnej cywilnej odwagi !
Kra.iowa Rada PZD kierujqc do Pani Marszalek Sejmu list z 24 lutego 20'J.2 roku
zawarta w nim takie oto stwierdzenia: ,,NddzieiQ nd pozytywnq redkciQ
rozbudzil wir6d delegdt6w list skierowany do nich pnez Poniq Mdrszdtek.
Powszechnie odebrono go zo przejdw sympqtii i uzndnia z Poni strony dlq
ruchu ogrodnictwa dzialkowego oraz wdrtoici, iakie do zycid spoleczertstwq
wnosi dziolslnoi1 rodzinnych ogrod6w dziolkowych skupionych w Polskim
Zwiqzku Dzialkowc6w. .......Dldtego liczyli, 2e Marszalek Seimu, kt6remu
tradycja pqrlomentdryzmu wyznoczyla rolQ mediotora, godzqcego r62ne,
nierzodko sprzeczne intercsy, zechce poiwiqcit uwagq iednemu z naibardziei
licznych irodowisk spolecznych w Polsce i podeimie z nim dialog, Poczucie to
poglqbialo wioru, ii dngoiujqc siq w iycie nqiwiqkszei orgonizacii
pozarzqdowej, realizujq ideg spoleczefistwa obywotelskiego, w kt6rym
wladza stuchajqc obywateli czerpie z ich doiwiadczert."'
W pelni uto2samiamy siq z tymi stwierdzeniami, bowiem ka2dy z czfonk6w
Krajowej Komisji Rewizyjnej PzD byl sygnatariuszem Listu Otwartego z 16
grudnia 2011 roku skierowanego przez delegat6w lX Krajowego ziazdu.
Wyra2amy jednak przekonanie, 2e jednak doczekamy siq wreszcie reakcji na
wystEpienia dzialkowc6w iich statutowych organ6w kierowanych do Pani
Marszalek Sejmu RP i innych prominentnych czlonk6w wladzy publicznej.
KoficzEc pozwafamy sobie przytoczy6 iedno z chi6skich przysl6w,,2ycie
czlowieko jest jak sen wiosenny, d bogdctwo i zaszczyty iak przemiiaiqce
chmurki",
Nasze kolejne wystqpienie pozwalamy sobie takze skierowai do:
- Prezvdenta RP Bronislawa Komorowskiego z pro(bq o udzielenie wsparcia dla
dalszego dziafania naszego Zwiqzku i istnienia naszych ogrod6w, w kt6rych od
dziesiecioleci uiytkujq swoje dziaiki czfonkowie polskiego spoteczeistwa,
- Premiera RzEdu RP Donalda Tuska,
- Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej Siawomira Nowaka,
- Wicemarszalk6w Sejmu RP: Cezarego Grabarczyka (PO), Eugeniusza
Grzeszczaka (PSL), Marka Kuchciriskiego (PiS), Wandy Nowickiej (Ruch Palikota)
i Jerzego Wenderlicha (SLD),
- Przewodniczacego Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza i
Z-c6w Przewodniczqcego: Andrzeja Adamczyka, Leszka Aieksandrzaka, Janusza
Piechocinskiego, Krzysztofa Tch6rzewskiego i Stanislawa 2mijana,



oraz przekazujemy do wiadomoSc,.
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w Eugeniusza Kondrackiego,
- czlonk6w Krajowej Rady Polskiego ZwiEzku Dziafkowcow.

Z wyrazami powaiania i dziaf kowym pozdrowieniem

Spolecznie wykonujqcy mdnddt wobec czlonk6w i zwiqzku

Cztonkowie Krojowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie

Przewodniczqca Maria Fojt

z-caPrzewodniczEcego BoguslawDebrowski

Z-caPrzewodniczEcego HenrykTomaszewski

sekretarz Agnieszka Biesiekirska

€zlonkowie: Stanislaw Burzyiski, Ryszard Dorau, Jadwiga Drzewiecka,
Eugeniusz Lubosch, Alicia Paterek, Dorota Zerba i Roman Zurkowski.
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