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Szanowna Pani Marszałek! 

Uczestnicy Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielona Dolina" 
w Nowej Rudzie upoważnili Zarząd Ogrodu do wystąpienia z apelem o reakcję z Pani strony na 
list otwarty IX Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Działkowców. Liczymy na to, że Pani 
Marszałek, deklarując w liście skierowanym do uczestników Zjazdu swoje uznanie dla ruchu 
ogrodnictwa działkowego, zajmie stanowisko w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na list podpisany 
przez delegatów Zjazdu. / 

Czujemy się zlekceważeni jako działkowcy, ale jeszcze bardziej jako obywatele RP. 
Oczekujemy od władz poszanowania naszej godności, naszych praw, ale też dialogu 
społecznego, który miałby wpływ na decyzje dotyczące całego środowiska działkowców. 
Ignorowanie tysięcy stanowisk i protestów, skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, 
Prezesa Sądu Najwyższego, Sejmu i Premiera, wydaje się być powszechną praktyką rządu. 
Sprzeciwiamy się stanowczo takiej postawie! 
Jako pełnoprawni obywatele naszego kraju, oczekujemy, że nasz głos w sprawie dotyczącej 
działalności największej organizacji pozarządowej jaką jest Polski Związek Działkowców, 
zostanie usłyszany. Liczymy na odpowiedź Pani Marszałek oraz utrzymanie ustawy 
0 rodzinnych ogrodach działkowych. 
Nasza ustawa to dokument, któiy gwarantuje istnienie i działalność ogrodów w Polsce i daje 
nam, działkowcom, poczucie bezpieczeństwa w odniesieniu do przedmiotowej sprawy. 
Umożliwia realizowanie swoich pasji, sprawia, że działka jest dla nas zapleczem socjalnym, 
kulturowym, społecznym i prozdrowotnym. W dobie kryzysu nie można pominąć jej znaczenia 
dla rodzin najniżej uposażonych. Uważamy, że przedstawiciele Sejmu nie powinni o tym 
zapominać. 

Wobec powyższego, oczekujemy szacunku i poważnego potraktowania naszego 
środowiska. Wśród nas jest ogromna rzesza ludzi starszych, którzy swoje życie i zdrowie 
poświęcili, aby w Polsce żyło się lepiej. Teraz spychani jesteśmy na margines życia społecznego. 
Nie wyrażamy na to zgody! Pragniemy godnie żyć i realizować się w ogrodach. 
Szanowna Pani Marszałek, w imieniu działkowców prosimy o odpowiedź na nasze wystąpienie 
1 zaangażowanie się w sprawy tak licznej grupy społecznej. 

27 kwietnia 2012r. 

w imieniu Zarządu ROD „Zielona Dolina' 
P R E Z E S 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
"Z IELONA DOLINA" 
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- Krajowej Rady PZD 
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