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Szanowna Pani Marszałek! 

Działąjąc z upoważnienia działkowców z ROD „35 lecia" w Zielonej Górze, którzy 
dwa lata temu w demokratycznych wyborach obdarzyli nas zaufaniem powierzając nam 
obowiązek reprezentowania oraz obrony swoich praw i interesów, zwracamy się z prośbą o 
wsparcie naszych starań o zachowanie nabytych praw zagwarantowanych w zapisach 
dotychczas obowiązującej ustawy o ROD. 

W ogrodzie naszym uprawia działki prawie 700 rodzin działkowych. Zakładaliśmy go 
ponad trzydzieści lat temu na zaniedbanym, w sporej części podmokłym gruncie. Przez 
trzydzieści lat doprowadziliśmy zaniedbany grunt do stanu wydajnej ziemi, wyposażyliśmy 
ogród w bogatą infrastrukturę: posiadamy własne ujęcia wody, energię elektryczną, dom 
działkowca wybudowany zupełnie niedawno, zagospodarowane tereny ogólnego użytku 
służące rekreacji działkowców i ich rodzin. Osiągnęliśmy to ciężką pracą i własnym kosztem, 
przy wsparciu jedynie okręgowego i krajowego samorządu PZD. 

W naszym ogrodzie pracuje się, ale i wypoczywa. Spędzają tu czas działkowcy, ale 
także dzieci oraz seniorzy UTW. Przez ponad trzydzieści lat kontynuujemy tradycję ruchu 
ogrodnictwa działkowego, zdołaliśmy zrealizować nasze marzenia o aktywnym i 
pożytecznym wypoczynku i rozwijaniu przyrodniczych zainteresowań. Z tego powodu nie 
możemy i nie chcemy przechodzić obojętnie wokół planów, które prostą drogą prowadzą do 
tego, aby zniszczyć to, co z trudem zdobyliśmy. 

Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy w roku 2005 ustawę o ROD, bo jest ona 
naszą ochroną i gwarancją praw. Dzięki tym gwarancjom bez obaw podejmowaliśmy w 
naszym ogrodzie liczne zadania inwestycyjne i remontowe, a także te o charakterze 
rekreacyjnym i socjalnym. Dziś jesteśmy pełni niepokoju, ponieważ złożenie przez I Prezesa 
Sądu Nąjwyższego do TK wniosku o uznanie ustawy za niekonstytucyjną przede wszystkim 
zagraża dalszemu istnieniu ogrodu, ale również podaje w wątpliwość to, co dotychczas 
robiliśmy. Odbieramy więc te działania I Prezesa jako wyraz lekceważenia społecznej pracy 
wielu ludzi na rzecz innych, także jako wyraz lekceważenia samorządnej i samodzielnej 
organizacji - PZD, której jesteśmy członkami. 

Nie wyobrażamy sobie, by miało nam być odebrane to, co z takim trudem zdobyliśmy. 
Jesteśmy rozgoryczeni tym, że żaden z organów Państwa specjalnie nie interesował się dotąd 
kłopotami działkowców, nie pomyślał o jakimkolwiek wsparciu. A przecież w wielu 
sprawach wyręczamy samorządy lokalne, zdejmując im „z głowy" choćby troskę o aktywne 
formy wypoczynku setek mieszkańców - bez złotówki dodanej nam do tych starań. Dlatego 
oburza nas, że też same organy Państwa starąją się zniszczyć naszą pracę i burzą spokój ludzi, 
którzy na to nie zasłużyli. 

Nie możemy się bronić przed TK, toteż tym bardziej jesteśmy zaniepokojeni 
wyznaczeniem do obrony ustawy posłów, którzy nie akceptują ustawy, bo nie akceptują ruchu 



ogrodnictwa działkowego w takim kształcie, jaki nam odpowiada. Nie będą ono obrońcami 
ani ustawy, ani działkowców. 

Zwracamy się do Pani Marszałek o wyznaczenie takich reprezentantów Sejmu, którzy 
znąją i rozumieją problemy działkowców, a jednocześnie takich, którzy zechcą nareszcie 
zrozumieć, że dobre reprezentowanie wyborców nie oznacza ustawiania im życia według 
własnych poglądów. 

Szanowna Pani Marszałek! 

Kierujemy do Pani list mając nadzieję, że może zostanie on przeczytany. Niestety 
dotychczas nie mieliśmy szczęścia uzyskać jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze postulaty 
i stanowiska. Piszemy też z przekonaniem, że swoim autorytetem zechce Pani Marszałek 
wesprzeć starania działkowców i PZD o zachowanie możliwości kontynuowania pracy na 
rzecz tych ludzi trzeciego wieku, a także tych młodych rodzin, którzy w uprawie działki 
odnajdują sposób na życie. 

Z wyrazami szacunku 

samorząd ogrodowy ROD „35 lecia" 
w Zielonej Górze 
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