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Delegat6w Konferencji Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego"Podzamcze"w Walbrzvchu

Szanowna Pani Marszalek

Marszalek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz

W dniach 16 - l7 grudnia 2,0Ib. dzialkowcy z nasze1o ogrodu uczestniczyli w IX
Krajowym ZjeLdzie Delegat6w Polskiego Zwiqzku DzialkowcZw i byli wsp6lautorami listu
otwartego skierowanego do Pani, w kt6rym prosili o wsparcie dzialkowc6w w obronie ustawy
o rodzinnych ogrodach dzialkowych w zwi4Tku z jej zasianeniem do Trybunalu Konstytucyjnego
przez poprzednie go I Prezesa S 4du Naj wyZszego.

Od tego czaslu mija juz 3 miesiQce, a Pani Marszalek milczy. daj4c tym samym odpowiedZ,
2e nie wysluchala glosu dzialkowc6w i.nie podjEla inicjatywy w kierunlu wsparcia naszych starari
w obronie praw zapisanych w tej ustawie.

Nie nam ocenia6 takiej postawy, ale wolno nam powt6rzyt przedwyborcze hasla kandydat6w do
Sejmu RP obecnej kadencji w tym i Pani Marszalek, ze wypilniaj4c mandat poselski zobowi4zuj*
sig dba6 o dobry wizerunek pafstwa, kt6re ma sNu|yl r*oitn obywatelom. Dzialkowcy, ti tez
obywatele z tym jednak, 2e rue potraktowani dotychczas przez Paniq Marszalek,.lato spoteczny
partner, kt6ry stanowi dobry przyklad realizacji idei spoleczefstwa obywatelskiego.

Dzialkowcy wiedzqtak2e, 2e najprawdopodobniej w niedlugim czasie w Sejmie zostanie
zlohony tzqdowy projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Nikt jednak nie zamjerza
ujawniad tego projektu, ani teL konsultowad ze Srodowiskiem dzialicowc6w, mimo ze
przedstawiciele wladzy paristwowej uczestriczqcy w charakterze goSci zaproszonych na
II Kongresie PZD, kt6ry obradowal w dniu 22 wrzesnia 20Il r. or* ni IX Krajiwym Zje4dzie
Delegat6w PZD, zapewniali dzialkowc6w, 2e bez udzialu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w nie
bgd4 dokon)'wane Zadne zmiarry w naszej ustawie. Innymi slowy, zapewnial-i nas, ize nic o nas bez
nas.

Jak do tej pory obietnice te nie zostaly dotrrymane.
Polscy dzialkowcy to okolo I milion 200 tysigcy rodzin. Czy\by byli zauwa2ani tylko jako
potencjalny elektorat ptzed wyborami parlamentamymi, a po wybora"tr.luto spolecznoS6-niegodna
dialogu zwybrancami narodu? czujemy sip oklamanymi.-

Jako delegaci ogrodowej Konferencji w imieniu 2.550 dzialkowc6w z Rodzinnego Ogrodu
Dzialkowego ,,Podzamcze" w Walbrzychu apelujemy, aby Pani Marszalek przerwala*rEszcii ten,jak do tej pory monolog dzialkowc6w domagajqcych siE poszano**'iu ich nabytych praq
zagwatarfiowanych w ustawie, kt6ra dobrze nam sluly i kt6ra nie umniejsza i nie narusza'praw
innych podmiot6w. Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych z drui 8 lipca 2005 r. zistala
przecieZ uchwalona w nowej konstytucyjnej formule demokratycznegoparistwa prawa.

Pani Marszalek

Konferencja Delegat6w Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego w Walbrzychu przek azujqc
niniejszym apelem glosy dzialkowc6w, ma jeszcze nadziejp, ie nie jest pani zwolennikiem
dokonania niekorzystnych zmian w naszej ustawie oraz zmarginalizowania roli naszej



og6lnopolskiej organi zacji - polskiego zwryhtDzialkowc6w.
Nasz zvwqzek - to my dzialkowcy i obywatele. I niech tak pozostanie.

walbrzych,l7 marca2}l? r. podpisy delegat6w
- na oryginale 54 podpisy-


