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List otwany
uczestnik6w zebrania Okregowego Zatzqdu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

w Pile w dniu 10 marca 2012 roku,

My uczestnicy zebrania Okr?gowego Zazqdu PZD w Pile w dniu 10 marca 2012
roku wyra2amy swoja dezaprobate do dzialah podejmowanych ptzez wladze
ustawodawcze oraz naczelne organy wladzy pafstwowej skierowanych przeciwko
naszej ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 8lipca 2005 roku, przeciwko
naszemu zwiAzkowi oraz pzeciwko nam dzialkowcom.

Od ponad 20 lat walczymy o nasze ogrody, o zachowanie naszej ustawy i
naszego Zwjqzku. Poczqtkowo niekt6re ugrupowania parlamentarne pr6bowaly nas
uszcze6liwi6 tworzac nierealne projekty ustaw. Kiedy dzialania te okazaly sie
nieskuteczne podjeto szereg inicjatyw pzeciwko nam poptzez najwyzsze organy
wladzy paistwowej - Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyzszq lzbe Kontroli, Rzqd
RP. Jako ostatnl dolqczyl Pierwszy Prezes sqdu Najwyzszego, kt6ry zaskarzyl naszq
ustawg z powodu jej niekonstytucyjnosci do Trybunalu Konstytucyjnego.

Jak na ironie losu Sejm RP wyznaczyl swoich reprezentant6w przed TK, posl6w,
kt6rzy w swoich pogladach oficjalnie wyrazajq wrogi stosunek do naszego ZwiaVku i
naszej ustawy. Nalezy zadad sobie pytanie czy ci poslowie b?dE bronili ustawy, kt6ra
zostala uchwalona w Polskim Sejmie przez poslow czy tez bedq prokuratorami w naszej
sofawie?

16 grudnja 2011 toku Delegacji lX Krajowego Zjazdu PzD wystosowali do Pani
Marszalek list z pro6bq o wsparcie polskich dzialkowc6w w ich staraniach o zachowanie
swych praw. Pomimo slania wielu list6w przez dzialkowc6w i czlonk6w organ6w
samoizqdowych naszego Zwiqzku Pani Marszalek milczy i nie udziela odpowiedzi.

W naszym odczuciu przywolane wyzej dzialania, brak reakcji i milczenie wpisuje
sie w wieloletni okres walki z ogrodami dzialkowymi w Polsce.

Niniejszym listem apelujemy - pomagajcie nam, a nie przeszkadzajcie, nie
uszczesliwiajcie nas na silq iwbrew naszej woli, nie zmieniajcie naszej ustawy, bowiem
w obecnym ksztalcie spelnia ona nasze oczekiwania. WeZcie przyklad z kraju naszego
sqsiada. Pani dr Angela Merkel Kanclerz Federalna Niemiec w kwartalniku Der
Fachberater z listopada 2011 r. opublikowala artykul w tre6ci, kt6rego napisala, ze rzqd


