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Okggowy ZarzAd Sl4ski

Katowice, 13.03.2012r.

Maszdek Sejmu RP

Pmr Ewa Kopacz

Szanowna Pani Marszal*!

W pelni solidaryzuj4c sig z wczeSniejszymi wyst4rieniami X Zjazdu i Krajowej
Rady nas"ege Zwqzlat Wrt*azanvton do Pani w ostatnim czasie, pragniemy
podkeSli6, 2e ocz&ajemy reakcji na z-dasare do Pani osobi6cie
jak i do poszczeg6lnych posl6w urilagi i pro5by o zaniechmie szkodliwych
dzialaf wokol Ustarry o Rodzinnyct Ogrodach pzia*owycn.

Reprezentujemy stutysigcza4 rzeszp dzialkowcow z terenu Slqska 7-aglpbia i
Podbeskidzia dla kt6rych ogrody dzialkowe s4 podstawow4 form4 spgdzania
wolnego czasu. Te ogrody czesto maj4 ponad sndenn4 hi$uig i s4 irw{lm,
wielopokoleniowym duobkiem miesdor[cow regimu. Nale2y poillre5li6, ze na
terenach g&ie intensprnie rozwijal sig przemysl cigzki" gl6wnie wydobywczy i
stalowy, ogrody staly sig naturalnym zzplenzem dla relreacji i wlpoczynku.
Dlatego z takim niepokojem Sledzimy to co w ostabrioh latach usifuje sig wok6l
tej sprawy zrobi6. Zakw€stiotrowatra prz,rz piervaregp Prezesa S?dr
Naj*yiszego ustawa dobrze sfuzy naszenou Srodowisku i zapewnia
tlzialkowcom odpowiedni4 ochrong pra.wnq. I chyba dlatego jest tak atakowana
przez niektore ugrupowania politycao - biaesowe. BroniliSmy i nadal
b$ziemy broni6 tej ustarry, poniewaz gwarmtuje lram bezpieczensf,wo i
moi:liwoS6 swoffigo inwestowania na rpr"awianych przez ftts dziallach.
Naprzeciw t1n oczekiwanion Krajowa Ratla mszego Zwiqzkg
podejnuj4c wazn4 uchwalg w sprawie wdrorcnia wieloletniego
programu modemizacji dzialek- Chcemy, rby nasn ogrody byly coraz
pigkniejsze, z pozytkiem dla calego ryoleczefistwa.

Dlatego zwracamy sig do Pani z apelem o poloirnio lrosu zapgdom niokt6rych
polityk6w, dla kt6rych nasT.f- dzia'/ri to tylko atrakcyjnie polo2one
nieruchomodci. Zwracamy uwagp, ie te o$ody, to rowniez ludzie, li6rzy eigrk?



praa 
'E-zAaa*clU 

nieudi w kvritqce oazy dehii- Sqal tez, pomni
wczeriniejsarych Pmi dokomf, prosinny o posaldg.w4ie .Foblem6w naszego
ruchu z natg!!t4 powag4 i typow4 dla Pani Osoby rvraZliifuSoi4 spoleczn4.

Z wyrazami szacunkul
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