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Maria Piotrowska
Rodzinny Ogrod Dzialkowy
,,Kalina"
w Toruniu

Toru6, dn. 14.03.20'12 t.

Pani Ewa Kopacz
Marszalek Sejmu RP

Szanowna Pani Marsza{ek

Jako uczestnik ll Kongresu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w, Czlonek
Okrqgowego Zarzqdu i prezes ogrodu jestem zaniepokojona brakiem reakcji na
stanowisko skierowane przez uczestnikow lX 4azdu PZD do Pani Marszalek.

Delegaci reprezentujEcy ponad 26 tysiecy rodzin Okrggu Toruirsko -
Woclawskiego wraz z innymi autorami bQdEcymi przedstawicielami milionowej
rzeszy dzialkowc6w skupionych w Polskim Zwiezku Dzialkowc6w, zwr6cili sie w liscie
otwartym do Pani o wsparcie w obronie ogrod6w i praw zawartych w ustawie o
Rodzinnych Ogrodach Dzia{kowych z dnia 8 lipca 2005 r.

Niestety przez ponad trzy miesiqce Polski ZwiAzek Dztalkowcdw nie otrzymal
zadnej odpowiedzi na wspomniany list. Mimo sl6w sympatiijakie skierowala Pani do
uczestnik6w Aazdu - dziakowcy czujq sie przez PaniE Marszalek ignorowani, tak
samo jak przez wielu innych decydent6w wladzy. Jest to dla nas uwlaczajqce,
bowiem to dzialkowcy tworzq najliczniejsze samorzadne, samofinansujAce,
pozarzqdowe stowazyszenie, z kt6rego korzysta ponad 4 miliony Polak6w.

To Polski Zwiqzek Dzialkowc6w korzystajqc z kilku pokoleniowego dorobku i
doswiadczenia realizuje idee, o kt6rych Pani Kanclerz dr Angela Merkel zwraca.iqc
sie do niemieckich dzialkowc6w m6wila ,,spetniacie marzenia najbiedniejszych o
prawie do kawalka wlasnej ziemi".

Polskim dzialkowcom takie prawo zapewnia, dobrze im sluzy ustawa
z dnia 8 lipca 2005 r. To w jej obronie staja tacy jak ja, kt6rzy od ponad 30 lat wiedzA
co to za dobrodziejstwo obcowa6 z przyroda iw{asna praca ksztaftowac otoczenie.

Jeszcze taz zwracam sie do Pani Marszalek o obrong praw dzialkowc6w.
Bedzie niq publiczne wsparcie nasze.i ustawy, kt6ra dobze sie sprawdzila wobec
dzialkowch rodzin.

Z wyraz?{ni szacunku
M'

Maria Piotrowska

Do wiadomosci:
'1. Krajowa Rada

Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
2. Okregowy Zatzqd
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