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Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszalek Sejntu ilP
Watszawa

Zlot6w, drria 17 narca 2012 r'

Polskj Zwi4z-ek Dzialkowcdw
lloclzinny ()grr1d 1)zialkowY

"PIAS'j'" w Zirtowie

Szanrrwna Pani Marsza*ek I

Cz*onkowie Rodzinnegr: Ogrodu Dziaikowego "PIAST" w zlotov{e rnbtari w

dniu 17 marca 2012 roku na Walnym Zebr-aniu Sptawozdawcz)'m kierujq do

Pani Marszale!: list z zapytaniem o przyczynach braku odpowiedzi w naszych

rptr*.ft, kt6re przedsiawi.li uczesmicy IX Krajowego. .Ziazdtt 
Delegatbw

Polskiegc, Zwiqzku Dziatkowcow w Liicie ohvartym J dnia t5 grudnia 20iI

roku.
U.zotni.y Krajowego Zjazdu prosili Paniq o wsparcie nas dzialkowc6w w walce

o zachowanie ,t.rryith pru* i u$€wy o rodzinnych ogrodach dzialkovrych z 8

fipi. ZOOS rcku, ktoiq w 2010 toku zasb'atzfi w calo$ci do 'Irvbunatu

Konsryrucyjnego Pierwszy Prezes Sqdu Najwytszego .
Od dwoch'lat*nasza u$tawa i€st zogtowni, a"ittt"*ty i ich rodziny rue wiedzq

jaka bgtlzie ichL syTuacja bez obecnych praw za-pisanych w- ustawie i co czFka

nusze ogrody dzjeikowe i ruch ogr<;dnicnva dz. ialkowego w Polsce

Ustawa nasza irostals uchwalona przez Sejm w 2005 roku jako projekt, ustawy

ob1'lvatelskiej l;t6ry uzyskal poparcie dzialkowc6w, samorzqd6w ogrooowycn'

wielu parlamentarzyst6w otaz wielu samorzqd6w gmin'

Dzisiaj Zwiqzek i samorzqdy ogrodowe slyszq .od wladz samorzqdowych

nur"ego regio,ro, e€ jest€Jmy'najlepiej zorganizowanym spoleczeirMem

obvwatelskirn. iiamorzacly rniast i gmin ̂ ujq i roi*iujq ^uounie ogrod6w dla

ich miast i spoJeczeristwi lokalnego. Wiedzq, 2e istnienie ogrod6w iest zbwzne z

..fr- S*"1 pi^*y *i9. dhJego takiegi zdania nie t4.S.: *:- nqdz\cy w

tB.lzvm Panswie, ktOrzy !.rqg-I" powtarzajgo te cheq, spoleczefistwa

obylvatelskiego opartego na organizacjach spolecznych'?



Uczesmicy Krajowego Zjazdu kier,ujqc do Pani Marszalek list otwarty w sprawie
naszej ustawy mieli na&lejg, ik pie.wsza w historii kobieta Posel wybrana na
Marszaika Sejmu zajrnie stanowisko satysfakcjonujqce nas dzialkowc6w i
przer wie t1 wieloletni4 polilycznq nagonkq na ogody dzialkowe i ustawg o
oerodach z 2005 rr.rku.
Pani Marszaiekl Dzialkowcy ze Zlonwa czekajq na odpr:wiedf w naszych
sprswach.
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List nasz przesfamy do:
- Prezydenta RP,
' Senator6rv i Posl6w Pd*nocnej Wielkopolski,
- Starosty il*otowskiego,
- Burmistnn Ztoowe,
- Prezesa X. rajowej Rady PZD.
- tldit qmial e.to6 t


