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Pani 

Ewa Kopacz 

Marszałek R.P. 

Szanowna Pani Marszałek! 

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Pod Lasem" w Chrząstowie 

po raz kolejny apelują do Pani o zainteresowanie i zajęcie stanowiska w sprawie ustawy o 

Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Dokumentu regulującego prawa milionowej rzeszy 

działkowców - obywateli naszego kraju. 

Pani Marszałek! -

Z niepokojem obserwujemy, że nasze sprawy socjalne i kulturowe są w polityce kraju 

całkowicie pomijane. Bo czyż można nazwać zainteresowaniem deklaracje powyborcze, 

które w praktyce są tylko pustymi słowami? Z nich nic konstruktywnego nie wynika. 

Tymczasem setki tysięcy ludzi pozostawionych samym sobie korzysta jednak z zaplecza 

socjalnego jakie daje im działka, relacji kulturowych i społecznych w ogrodach oraz 

prawdziwej szkoły samorządności. Czy te wartości nie mają dla społeczeństwa 

obywatelskiego żadnego znaczenia? 

Liczymy na to, że otworzy się Pani na nasze oczekiwania tj. uznanie znaczenia największej 

organizacji pozarządowej Polskiego Związku Działkowców oraz ustawy o Rodzinnych 

Ogrodach Działkowych. Związek i ustawa daje nam ochronę prawną i poczucie 

bezpieczeństwa. O więcej nie wnosimy. Ogromna rzesza działkowców to ludzie starsi, dla 

których działka jest ich " miejscem na ziemi" - spiżarnią, stołówką, pasją. Nie bez znaczenia 

jest funkcja terapeutyczna - prozdrowotna, psychologiczna, społeczna, rehabilitacyjna. 

Dzięki aktywności czujemy się zdrowsi i potrzebni. Wśród nas jest wiele rodzin z dziećmi, 

dla których działka to zaplecze gospodarcze, socjalne i rekreacyjne. 



To w ogrodach dzieci z rodzicami i dziadkami spędzają swój wolny czas, wakacje 

a rodziny wczasy. Istniejąca ustawa stwarza nam takie możliwości. 

Pani Marszalek! 

Czas pochylić głowę nad naszą grupą społeczną. Popatrzeć na nas przez pryzmat 

człowieczeństwa, a nie tylko pieniądza i zysków jakie mogą dać tereny ogrodów. 

Apelujemy o to, aby w polityce ważniejszy był człowiek nie biznes! 

Oczekujemy, że Pani jako Marszałek wybrana przez obywateli naszego kraju - działkowcy 

to też obywatele- poprze nasze żądania i ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

pozostanie niezmieniona. Nie ma ogrodów bez Polskiego Związku Działkowców i ustawy 

oROD. , 

Liczymy na Pani obywatelską postawę i podjęcie określonych działań. 

z poważaniem 

Działkowcy ROD " Pod Lasem" 

w Chrząstowie 
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