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Szanowna Pani Marszalek

Jako wieloletni dzialkowicz i dzialacz Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w, delegat -
uczestnik D( Zjazdu zr.racam sig do Pani o podjgcie stosownych dzialai, o kt6re z$r6cili sie
delegaci lX Zjazdu reprezentujqcy milion polskich dzialkowcriw.

Z satysfakcj4 wysluchalem Listu Pani Marszalek Sejmu RP skierowanego do
uczestnik6w lX Zjazdt PZD, w kt6rym dzipkowala Pani za aktyr,wlo(i w propagowaniu
zdrowego stylu Zyci4 szczeg6lnie w3r6d os6b srarszych, a t^tize za podeimowane dzialania
na rzecz ochrony przyrody. Te slowa sprawil5r, Ze IX Kftjowy Zjazd Delegat6et PZD
skierowal do Pani Ma$zalek List Otwarty, sygnowztny 430-toma podpisarni, w kt6rych
zwr6ciliSmy sip o wsparcie polskich dzialkowc6w w ich staraniach o zachowanie swych praw
jakie daje ustawa uchwalona 08.07.2005r. przez Sejm RP o Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych.

Zwr6cilismy siQ tez do Pani Marszalek, aby koEystajac ze swych uprawniei
W4aczyla do rczpatzenia zaskarzonej do Trybunalu Konstltucyjnego naszej ustavy posla,
Id6ry by godnie rcprczentowal polskich dzialkowc6w zgodnie z prawem, a nie z g6ry
negatywnie nastawionego do ustawy o ROD i dzialkowc6w.

Szanouna Pani Marszalek.
Jako wielolemi dzialkowicz i lojalny ob)-\Matel tego Kraju, mam prawo oczekiwai na opiekQ
Paristwa i uszanowanie z Jego stony moich praw jakie dala mi dlugo oczekiwana ustawa o
Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych uchwalona przez Sejm RP w dniu 8 lipca 2005r.

Wniosek Pierwszego Prezesa Sqdu Najvyzszego uznajQ, podobnie jak dzialkowcy z
kt6rymi mam kontalty, jako zlo5liwe dzialanie, nic maj4ce nvirykn z poszanowaniem
stanowionego przez Sejm prawa, a gl6wnie jako zamach na pmwa dzialkowc6w i
reprezentujecego nas nzr co dzieri Polskiego Zwi4zku Dzialkowcdw.

Jestem glpboko przekonany, 2e m6j sbomny glos, jako jeden z 620 tys. potwierdzony
podpisem w obronie ustawy o ROD, zostanie wziAty pod uwagq i skloni Pani4 Marszalek
Sejmu RP do podjqcia dzialan i dialogu z Polskim Zwi4zkiem Dzialkowc6w i Krajowl Rad4
w obronie naszej ustawy o ROD, kt6ra nam je daje, stosownie do Listu skierowanego do Pani
Marszalek w dniu 24-02-20 I 2r- przez Knjowa Radg,

List moj przesylam tez do wiadomosci:
l.Prezesa PZD P. E. Kondrackiego.
z.Prezesa OZ PZD w cdansku P. Cz. Smoczyfskiego
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