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Szanowna Pani Marszałek. j 
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SŁONECZNIK" w ł 

Kościanie uczestniczący w dorocznym zebraniu sprawozdawczym 
zwracają się do Pani Marszałek z prośbą o odpowiedź na s 

nurtujące nas pytanie : „co dalej z rodzinnymi ogrodami 
działkowymi w kontekście pisma I Prezesa Sądu Najwyższego do 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności Ustawy z dnia 
08.VI1.2005 r. z Konstytucją RP?" 
My działkowcy jesteśmy przekonani a Pani Marszałek zapewne to 
potwierdzi, że działkowcy stanowią znaczącą część 
społeczeństwa naszej Ojczyzny.. Ponieważ nie otrzymujemy żadnej 
odpowiedzi na pisma kierowane do naszych władz, zwracamy się 
do Pierwszej Osoby w Sejmie RP o danie odpowiedzi na nurtujące 
nas pytanie. 
Dlatego też oczekujemy od tych, którzy z woli obywateli naszego 
kraju wypełniają najwyższe funkcje społeczne i inspirują do 
podejmowania i rozwiązywania spraw żywotnych dla znacznej 
części społeczeństwa. Demokratyczny system funkcjonowania 
państwa jest tak zbudowany, aby ci którzy stają najwyżej w 
hierarchii społecznej mogli otrzymywać informacje od tych 
stojących niżej ale stanowiących niepodważalną część 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Jesteśmy niemile zaskoczeni tym, że pomimo znacznej ilości listów, 
pism, apeli i stanowisk przesyłanych do urzędu Marszałka Sejmu 
RP nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ani reakcji, jak nas 
informuje Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców. 
Sądziliśmy, że nastąpi zaproszenie przedstawicieli naszego Związku 
na spotkanie i wysłuchanie naszych racji. Uważamy, iż 
wysłuchanie naszych racji mogłoby w perspektywie posłużyć 
Wysokiemu Sejmowi do podjęcia istotnych decyzji 
uwzględniających oczekiwania działkowców co do dalszych 



losów ich działki, ogrodu a także Zwigzku z którym jesteśmy 
zwigzani od wielu lat. 
Szanowna Pani Marszałek zdajemy sobie sprawę, że po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego ostateczne rozwigzanie będzie miało 
w Sejmie RP i to Pani jako najważniejsza osoba w Sejmie tej 
kadencji będzie współdecydować o ostatecznym kształcie tak 
ważnej ustawy dla Zwigzku i działkowców. 

Z wyrazami szacunku i uznania / 
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