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Szanowna Pani Marszałek, 
Trzecią kadencję piastuję społecznie mandat prezesa ROD „Bajka" w Żaganiu. Przez ten okres 

obserwuję permanentną krucjatę przeciwko funkcjonowaniu PZD w ogóle, a przez ostatnie trzy lata 
przeciwko obecnemu modelowi funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Pod pretekstem rzekomego dbania o prawa działkowców politycy manipulują prawem w celu 
pozbawienia działkowców gwarancji prawnych zabezpieczających interesy miliona członków 
Polskiego Związku Działkowców. Powszechnie wiadomo, że zniesienie praw działkowców 
spowoduje uzyskanie swobodnego dostępu do obecnie użytkowanych przez Ogrody terenów, 
a w konsekwencji do ich likwidacji. 

działki z nieużytków w zielone płuca zurbamwwanychima*. Iteuttpwcy to w w^szotei «Mayci 
i renciści żyjący na granicy ubóstwa, tak więc działki są dla nich ine t j l t ó nMpccmodpoczyiftni 
ale także możliwością uzupełnienia ubogiego budżetu domowego. 
Zdumiewa mnie, w kontekście manipulacji przy ustawie postawa najważniejszych polityków 
naszego kraju mówiących o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Dlaczego politycy mający 
pełne usta haseł broniących rzekomo interesów najuboższych warstw społecznych nic zauważyli do 
tej pory choćby zebranych 620 tysięcy podpisów w obronie ustawy? Władza publiczna winna 
pamiętać, że decydując się na jakiekolwiek inicjatywy legislacyjne w tak wrażliwą społecznie 
sprawie powinna podejmować wyważone decyzge, a przede wszystkim wsłuchiwać się w głosy 
działkowców 

Wyrażam pełne poparcie dla Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z Prezesem 
Związku Panem Eugeniuszem Kondrackim na czele, dla działań w obronie działkowców, 
ogrodnictwa działkowego i Związku. 

Z całą mocą stwierdzam, że nasza ustawa zawiera szereg przepisów, które akcentują istotę 
i społeczne funkcje Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla 
środowiska oraz lokalnych społeczności. Uznanie zapisów ustawy za niekonstytucyjne oznaczać 
będzie usunięcie z porządku prawnego fundamentalnych gwarancji prawnych zabezpieczających 
słuszne interesy miliona członków i ich rodzin użytkujących działki w ogrodach zrzeszonych 
w Polskim Związku Działkowców. 

Będę dalej pracować i działać dla umocnienia Związku, ogrodów działkowych, dla dobra moich 
przyjaciół działkowców i ich rodzin. 

Apeluję o wysłuchanie, głosu ludzi broniących swoich praw i nie dokonywanie zmian w ustawie 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005r. 
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