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Szanowna Pani Ewa Kopacz

Marszalek Seimu R.p.
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Jako ueestnik lX Ziaidu Polskiego Zwlqzku Dziatkowcow w dniu 16 grudhia 2011 roku,
byfem sygnatariuszem listu otwartego do pani Marszaiek Sejmu z proiba o wsparcie nas
dzi€lkgwcdw w walce o zachaw?nie naszych praw okreslonych w ustawie z I lipca 1005
roku.
Nlestety, mimo uplywu 3 miesiecy od tamtego czasu nadal nasze projbyo wsparcie
Pozo5taia bez echa.
Nadalpzed dzialkowcami istnieje groiba .adykalnej zmiany ustawy I tym sarnym usuniecte
ogrod6w dzialkowych z lajmowanych teren6w.
Nadal lstnieje groiba, ie w demokratycznym pafstwie/ w kt6rym rrQdy sprawuje partla
polityczna o przymiotniku obywatelska, kilka milion6w obywateli, korzystajEcych r ogroddw
dzialkowych nla ma wptywu na sw6j los. Wskazuje na to chociaiby fakL ,e przed Trybunatem
Konstl/tucyjnym do obrony ustawy o ROD z 2005 roku, Sejm wyznaczyt dw6ch post6w, kt6rzy
d6li sie poznai w minionych lstach iako bardzo aktywnt w procesie zrniany tej usta'./y_
Nadal istnieje grorba, ie wiete teren6w zajmowanych przoz ogrody dzlalkowe, zostanie
sprredanych na cele komercyjne.
Oczekulemy dectzji zgodnych z prawem, sle rdwnie2 z szeroko pojetym interesem
spolecznyrn. Pani Ma6zalek jako lekarz najlepiej wie iak dui? role w ryciu c.lowieka
zwlaszcra w podeszlym wieku, spelnia ruch na lwieiym powietrzu. paistwo lory ogromne
pi€niQdre na wsparcis najubolslych. na rehabltitacje ruchowE, na urzqdzanle teren6w
zielonych. Dlialkowcy maJQ to wszystko na swoich dziallech, a zwiezek dzialkowc6w
utrryrnuje sie:e skladek czlonkowskich bez dotecji padstwa.
Z niepokoiem oczekujemy na zakodczenie rozpqtanej nagonki na polEkiZwiqzek
Dzlalkowc6w. Apelujemy i prosimy PaniQ Marszalek o zaangatowanie sie w sprawy
rodzlnnych ogrod6w dzialkowych,
Nie zgadzarny sie na elsperymenty prawne z ustawami, kt6re pod rzEdami tej samej
Konsqducjl najplerw sQ z nia zgodne, a po kilku latach jut nie_
2 peykroicie konstatujemy, 2e przez takie dziatania, platforma Obywatelska, kt6rej panijest
c2lonklem i reprezentantem, traci sw6j kapltal polityczny i sympatie winjd dziafkowcdw.
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