
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 

Okręgowy Zarząd Śląski 

Katowice, 2.03.2012r. 

Marszałek Sejmu RP 

Pani Ewa Kopacz 
• M w 

Szanowna Pani Marszałek! 

Przedstawiciele Delegatur Rejonowych Okręgowego Zarządu Śląskiego 
PZD zwracają się do Pani z apelem o pilne rozpatrzenie postulatów 
kierowanych na Pani ręce przez przedstawicieli naszego środowiska. Większość 
z nas była delegatami na IX Zjazd Polskiego Związku Działkowców, który 
odbył się w grudniu ub. roku w Warszawie. Z pełnym przekonaniem 
podpisaliśmy się pod listem skierowanym do Pani, m.in. dotyczącym zmiany 
posłów, którzy mają reprezentować Sejm RP w rozprawie przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Dziś podtrzymujemy to stanowisko w całej rozciągłości, jak również 
solidaryzujemy się z kolejnym wystąpieniem Krajowej Rady naszego Związku, 
przesłanym do Pani w ostatnich dniach. 

Reprezentujemy stutysięczną rzeszę działkowców, członków PZD, 
uprawiających swoje małe ogrody na Śląsku, w Zagłębiu i Podbeskidziu. 
W naszym okręgu ruch ogrodnictwa działkowego rozwijał się od ponad stu lat 
w sposób bardzo intensywny, co jest zrozumiałe, zważywszy, że było i jest to 
miejsce o dużym stopniu nasycenia przemysłem ciężkim i wydobywczym. 
Ogrody działkowe „od zawsze" były tu podstawowym miejscem rekreacji 
i wypoczynku, dostarczały również warzyw i owoców. Pełnią także ważną 
funkcję społeczną, integrując środowiska lokalne. 

- Obecnie w ogrodach trwa coroczna kampania sprawozdawcza. 
Towarzysząca jej wymiana poglądów na temat przyszłości ruchu ogrodnictwa 
działkowego potwierdza fakt, że Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 



w pełni sprawdza się w codziennej praktyce, stąd też próby jej obalenia 
są w naszym przekonaniu działaniem społecznie szkodliwym. Mamy nadzieję, 
że Sejm RP pod Pani kierownictwem wykaże się w tej sprawie zbiorową 
mądrością, nie ulegając argumentacji nieprzychylnych nam środowisk 
polityczno - biznesowych. Ogrody działkowe były i są potrzebne, w dobrze 
pojętym interesie nas wszystkich. 

r Z wyrazami szacunku! 
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