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Szanowna Pani Marszałek, 

Na przestrzeni ostatnich lat odbyły się dwa Kongresy Polskiego Związku 
Działkowców , z udziałem kilku tysięcy działkowców - reprezentujący ponad 
5 tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych z całego kraju. Na I Kongresie 
działkowcy i przedstawiciele najwyższych władz wypowiadali się w sprawie 
pozostawienia obowiązującej ustawy o ROD i struktury związkowej 
zrzeszającej blisko jeden miliom polskich rodzin. W dwa dni później Sejm RP 
w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy PiS o ogrodach działkowych. 
W dalszym ciągu następowały ataki na ogrody działkowe, których epideum 
uwieńczone zostało wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału 
Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją RP. W ubiegłym roku 
zwołano II Kongres Polskiego Związku Działkowców w obronie nabytych praw 
działkowców i w obronie naszego Związku. Kongresy w całej rozciągłości 
potwierdziły słuszność działania Związku, że tą drogą może uda się przerwać 
milczenie władz Państwowych na masowe wystąpienia w formach protestów, 
stanowisk i apeli kierowanych do Marszałek Sejmu, Premiera, Trybunału 
Konstytucyjnego i do I Prezesa Sądu Najwyższego. Postulowano o inne, 
obiektywne spojrzenie na tak ogromne poruszenie około 10 % społeczeństwa 
polskiego, który zagospodarował dawne odłogi - w żyzną ziemię uprawną 
i rekreacyjno - wypoczynkową, z własnych, osobistych środków finansowych. 
Ten zryw działkowców to troska rodzin działkowych o przyszłe jutro naszych 
działek, to sprzeciw na wyciąganie ręki naszego Państwa do ubogich rodzin, 
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które bez skrupułów, bez żenady szykuje im wielką krzywdę - pytamy -
dlaczego „Panowie Władcy" to robicie, i imię czego tak postępujecie. Zostawcie 
naszą ustawę w spokoju, niech dobrze służy emerytom, rencistom i młodym 
rodzinom z dziećmi, których jest coraz więcej w ogrodach, a dzieci cieszą 
się działką i jej walorami, słyszymy odgłosy zabaw i ich radości. 

Zwracamy się do Pani Marszałek z wielkim zaufaniem, jest Pani jedyną 
„Kobietą", która rozumie, poza potrzebami Państwa Polskiego - potrzeby 
młodych rodzin, potrzeby zdrowotne dzieci do spędzania wolnego czasu 
na łonie natury - aby mogły wyjść na świeże powietrze z bloków wielkiej płyty 
- tak szkodliwej dla rozwoju młodego pokolenia. 

W następstwie jednoznacznych opinii uznaliśmy za konieczne przyłączyć 
się po powszechnego protestu, przeciwko planom władz parlamentarnych 
i rządowych podejmujących wszechstronne działania zmierzające do likwidacji 
ogrodów działkowych. Oświadczamy, że będziemy bronić interesów 
działkowców i dalszego istnienia ogrodów działkowych i naszego Związku. 

W pełni popieramy działania Pana Eugeniusza Kondrackiego 
Prezesa Polskiego Związku Działkowców w obronie rodzinnych ogrodów 
działkowych i ponad 120 letnią tradycję funkcjonowania ruchu działkowego 
w Polsce - tego nie można zniszczyć. 

Prosimy Panią Marszałek o wsparcie tak ogromnego społecznego 
zaangażowania rodzin działkowych w obronę najwyższych wartości - jaką 
dla nich stanowi ustawa o ROD w 2005r. 

Z wyrazami szacunku 
z upoważnienia 
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