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Szanowna Pani Marszalek! 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze" w Żaganiu obradujący 
na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu31.03.2012 roku zdecydowanie popieramy 
stanowisko II Kongresu Polskiego Związku Działkowców z 22 września 2011 r. w sprawie 
sytuacji w PZD i ruchu ogrodnictwa działkowego, wobec wniosku I Prezesa Sądu 
Najwyższego złożonego do Trybunału Konstytucyjnego oraz stanowisko IX Krajowego 
Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z 16 grudnia 2011 r. 

Wydarzenia ostatnich lat, a zwłaszcza demonstracyjnego stosunku władz 
państwowych wobec Polskiego Związku Działkowców wymusiły na nas podjęcie dyskusji na 
temat przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego. W następstwie jednoznacznych opinii 
uznaliśmy za konieczne przyłączyć się do powszechnego protestu przeciwko planom władz 
parlamentarnych i rządowych podejmujących działania zmierzające do likwidacji ogrodów 
działkowych. 

Jednak pojawiła się iskierka nadziei w liście jaki skierowała Pani Marszałek do IX 
Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców, w którym to przekazała 
Pani wiele ciepłych słów pod adresem Związku, życząc między innymi spełnienia marzeń w 
2012 r. Naszym marzeniem na 2012 rok jest ,aby skierowany wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego został z niego wycofany i by zaprzestano naprawiania tego co jest dobre i 
dobrze służy polskim działkowcom. 

Obawy nas działkowców zostały przekazane na ręce Pani Marszałek w liście 
otwartym IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 16.12.2011 roku i jak do tej pory 
brak jest odzewu na jego treść. Obawy nasze co do przyszłości Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 
2005 r. są coraz to większe, dlatego mówimy stanowcze nie dla jakichkolwiek napraw i 
poprawek które ,zmierzają do likwidacji Związku a tym samym do likwidacji polskiego 
ogrodnictwa działkowego. 

Mając nadzieję, że Pani Marszałek jako kobieta bardziej zrozumie nas ludzi 
będących na emeryturach dla których działka jest nie tylko miejscem wypoczynku ale 
również daje możliwość wsparcia skromnych emeryckich budżetów. Liczymy, że to właśnie 
Pani Marszałek stanie po naszej stronie wspierając nasze dążenia do obrony tego co dobre i 
dobrze służy ogrodnictwu działkowemu. 



Z wyrazami szacunku działkowcy ROD „Zacisze" w Żaganiu obradujący na 
walnym zebraniu sprawozdawczym. 
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