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Pani Ewa Kopacz

lvlarszalek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszalok !

Czlonkowie Okggowej Komisji Rewizyjrej Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w
w Katowicach uczestnicz4cych w posiedzeniu Olcagowej Komisji Rewizyjaej
zwracaj4 sig do Pani z pro6b4 o zapomanie sig z problemami ruchu oglodnictwa
&ialkowego w naszym laaju Te problemy s4 spowdowane dzialaniani
przedstawicieli r6nych foodowisk politycao biznesowych dla kt6rych ogrody
dzialkowe stanowi4 rezerwuar atrakcjnych grunt6w, kt6re pragneli by wlqczyd
w proces Lo666jqlizacji. Nie dostrzega sip przy tyn milionowej rzeszy
ob'ywateli naszego kaju, pracuj4cych i wypoczywaj4cych whinie w ogrodach
dzialkowych. Atakuje sig Polski Zwiqzek Dzialkowooq kwestionuje zapisy w
Ustawie o Rodzinnych Ogodach Dzialkowych, marca sig nam, 2e jeste6my
refiktem PRL - q nie przyjmuj4c do wiadomosci faktq ie pierwsze ogrody
dzialkowe na ziemiach polskich powstaty ponad 100 lat temu. W naszym okggu
- na Sl4sku, w Taglgblo i Podbeski&iu firakcjonuje ponad 600 Rodzinnych
Ogrod6w Dzialkowych. Na obszarach z dominacj4 przemyslu cigikiego ludzie
zawsze garngli sig do kontaktu z naturq holdy i wysypiska przeksztalcili w
ogrody. Nie kairlego sta6 jest na dom z ogrdem, s4d tez ta forna rekreacji
cieszy sig tutaj tak wielkim powodzeniem i stanowi tnlabr element lokalnych
krajobrazow W tym roku lv naszym obggu kolejny ogr6d a jest to ROD
,,Znrza" w Bytomia bgdzie obchodzil jubileusz swojego 100 - lecia. Piszac to
wszystko chcemy podke3li6, ie ogrody dziCkowe to nie tylko ladnie uprawione
grz4ilki, nbaty, trawniki, ale rowniez sposob ta irycie dla nnoz4cej azqsci
naszego spoleczeistwa. Z*racamy sig do Pani z mdziejq iF z cechuj4cymi pani



osobg rozsqdkiem i umiareq przywroci Pani whiciwy klimat i atmosferg w
toczqoej sQ dyskusji o prurysdo5ci dziakowego, odrzucajqc
slrajne, a niekiedy wrgcz wrogie wobec naszego Srodowiska opinie i
wypowiedzi niektorych polityk6w. Chcielb5,riny, aby Sejn RP w Trybunale
Konstytucyjnym w czasie rozprdwy dotyoz4cej Ustawy o ROD, byl
reprezentowany przez posl6w przfgotowanyoh merytorycaie, a nie przez
dyzumych ideolog6w. Liczrymy 6wnie2 M to, it padament pod Pani
przewodnictwen uszanuje tradycje, dokonania i oozekiwania czlonk6w naszego
ruchu. Pamigtajmy o ogrodachl

Z wvrazami szacunku!
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