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Szanowna Paai Marszalek Sejmu

W gudniu ubieglego rokujako delegat lX Krajowego Zjazdu Polskiego Zwiqzk'r
Dzialkowc6w z satysfalcjq odeb€tre]l1 Psai list i pr2ekonaJiem , ze dane mi bedde l1adal
uprewienie dzialki ogrodowej , cieszenia sig zjej urok6w w werunkach prawrych dotyahczss
zapis rych, Wzbudzil w€ nie nadziejc , 2e flie obojEtne sq Pani Marszalek losy orgsnizscji z
ponad I l0 leh'ri4 hadycj4 ogrodnictwa dzialkowego w polsce , ze wsfucha sie Pani Marszolek
w glos Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w.
LiEt Pani Marszalek zostal przyjety przez Delcgatdw ale i pppz pozostal4 rzoszg
dzislkowc6w jeko przejew sympatii i u"nania z Pani strony do ruchu ogrodniatwa
dzialkowego. Rozbudzil realn4 radziejQ podjQcia roli orgdowrdka a chooiazby mediatola
godzqcego r62ne derzadko sprzecqrc interesy tym bardziej dotyczqo€ tak znacznej grupy
polak6w,
Wymzem tych nadziei i poparcia w obronie ustawy o ROD z 8 maja 2005r byl chociazby list
skjerowany do Pani Marszql9k z narady l
> okrggowej kornisji rewizyj\ej PZD ,t/ Zielonej c6rze zl5lutego br,
> szkoleniowo insbukla2owej dla pEewodnicz4cych komisji rewizyjflych i skarbnik6w
Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowyoh okjQgu ziclonog6rcl(iego z 28 lutego br podpisary przez
ponad 120 jej uczestnik6w
Nie zniechgca mnis fakt breku na nie odpowiedzi. Rozumiem , 2ejcst to spowodawane duzq
ilo$ci4 spraw i zagednief przypisanych tak ws.at€j funkcjijaka Pani Marszalek pelni w
polskim parlarnonoie a nie ich ignorowerio.
Zwracam sil jednsk z prodbq o zainteresowuie sig sprawq dalszego istdenia naszej
otgadzarji , a chgoi8zby spotkanie siq z przedttawicielami Polskiego Zwiqzku Dzialkowcdw
. Na spotkeniu tym bylaby mozliwodd przedstawienia naszej argumenteoji i modelu dalszego
jej funkojonowania.
Owarancjq istrdenis ruchu dzialkowego ,zrzeszajQcego milioh rodzin polskich dzialaj4cego w
dobrze firnkojonujqcej orgaoizacjijal4jest Polski Zwiqzck Dzie&ow€6w, to utrzymanie w
dotychczasowsj formie Ustawy o ROD z 8 lipca 2005roku , Urtswy , ktdra doblze sluiy
dzialkowcom od prawie siedmiu let ale r6wnie2 daje mo2liwos6 aktywnego propsgowsnis
zdrowego stylu ,ycia szcz€g6l4io wgr6d os6b sttuszyoh oraz i dzialania na rzecz oohrony
przyrody.
Reshe zagrozenie dla dals?Fgo istnienia ogrcd6w dzialkowych niesie zaakar2enie do
Trybunalu Konstytucy.jnago oalej ustawy z 8 lipca ?005r ,
W esiatdsh slowach listu skierowanego do delegat6w [X Zjazdu PZD , Pad Marszalck
tyczyla calej spolec4odci dzialkowej w 2012r spalnienie marzef, Moim mqrzeniem jest
spokojle uprawia$ie &ialki ogrodowej bez ciEgloj walki o istnienio tej organiz€Eji .
PokiEdem mdziej€ , 2e dzi€ki Pard wsparoiu 2yezenie sie spelni a ustewe o rodzinnych
ogrodach dziallowych z dnia 8 lipca 2005r bgdzie nadal funkcjonowala w obecnym ksztaloie
przaz wiel9 jeszoze lat.


