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Marszaleksetmu RP

PaniEwa Kopacz

Szanowna Pani Marszalekl

lako jeden z sygnatariuszy lisiu otwartego delegat6w na lX Krajowy Zjazd Delegat6w PZD, reprezentujqcy 46
tysiecy rodzin dzialkowych Okregu lddzkeso PZD o6nrielam se poprosii Paniq Marszalek o odpowiedi na
zawart€ w nim kwestie dotyc?Ece przysrosci ogrod6w dz alkowych w Polsce. Z rozczarowaniem p6ze, 2e
upvwajq kol€jne dnr a Pani Marszalek nie odniosl6 siQ do hstu otwartcBo, kt6ry zostal skicrowany przez
reprezentant6w 1.143 tys polskich rodzin Czyiby obywatele-sygnatanusze listu - naszego Paistwa, kt6rzy
zloiyl/ swoje podpisy pod tym listem byli ignorowani pEez najwyiszy urrqd w naszym paistwie? Moge
zrozumiea, ze odpowiedi nd tysi4ce list6w czy apeli kierowanych do Pani Marszalek przysparza wtele klopot6w,
ale odpowiedZ na jeden tist skierowany w trosce o 1.143 tys. rodzin w Polsce rdwniei sprawia klopot, czyjesi to
ignorowanie swoich obywateli? Pani Marszalek jak kaidy obywatel w Pokce mam prawo oczekiwaa na
odpoMedi niezmiernie wainQ dla mnie i moich wsp6lrodak6w. W lidcie tym jak i w tysiecach lrst6w
skierowanych do Pani Marszal€k postawione jest zasadnicze pytanre. Czy o przyszlo6ci ogrod6w dzialkowych
przed TK majE wypowiadai sie reprezentanci Sejm, kt6rych poglqdy sa rozbieine z oczekiwaniami
dzialkowc6w? A bez wetpienia sE to poslowe Stanislaw Pieta I Andrzej Dera zdecydowani przeciwnicy nas
Polskich dzialkowc6w. Czy obiektywny moi€ byi autor projektu ustawy o ROD pan posel Andrzej Dera, kt6rego
autorskr projekt ustawy o ROD zostal odrzucony w pierwszym czytanru przez Wysoka lzbe we wrze<niu 2011r?
Lrc2ne wystEpien;a dzralkowc6w wskazujq na brak obi€ktywizmu ze strony tych posl6w, kt6rzy wyjEtkowo
negat!$/nie nastawienise do dobrze funkcjonujecej ustawy o ROD z 2005 r oraz Zwiazku. Pan'Mars2aiek 1143
tys pohki.h dzratkowc6w, kt6ny zioiyli 520 tys. podpc6w w obronie ustawy nie chcq uszczqjtiwianio nas na
siie przez posl6w PiS. Podphy w sprawie obfony ustawy to jedno, a tysiqce zbiorowych wystapiei, w ktdrych
dzialkowcy protestljE przeciwko pr6bie podwaiania kl!czowych zapis6w ustawy to drugie Dlaczego po tatach
transformacji wracamy do dyktatury narzuconej prrez ,,niby sprawiedliwych" post6w? Dtaczego np. nie
wysl!cha siq wypowedzi Pani Posei Brysidy Kolenda tabuj z Klubu platformy Obywatelskiej, kt6ra w swych
wystEpreniach z szacunkiem odnosl sie do cieikiej pracy wielu pokoled dzialkowc6w oraz do potEeby istnienia
i rozwoju ogrod6w dzialkowych w obecnym ksztalcie? Dlaczego nie wyslucha sie post6w z pozosialych Ktubdw,
tylko z Pi5 oraz SP. Apelujq i proszQ Pania Marszaiek o wsparcie dE2eri potskich dziajkowc6w w celu zachowania
naszych praw nabytych orazo zmianA reprezentacli Seimu przed TK Ustawa w obecnym ksztalcre, kt6ra jest
w petni popierana przez dzialkowc6w zabezpiecza istnienie i dalszy rozw6j ogrod6w dziatkowych, dzialkowcorn
zabezpiecza dobre warunki do wla6ciweso !tytkowania dzialek- Dzjatek, kt6re w znacznej wieksro(ci powstaly
na wysypiskach/ terenach zalewowych, nieutytkach etc. a dziS dziekt wysilkowi miliondw polak6w sq enklawami
ciszy i spokoju, zielonymi plucami miasi, ktdre samonEdy wielu miast popierajq_ popierajq z prostego powodu,
bo nie obciErajq budiet6w samorzQd6w a wspierajq skromne budzety moich I pani tvtarszalek rodak6w je2eti
Pani MaBzalek wslucha sre w gtosy swoich rodak6w, r6wnre, tych ze Skaryszewa czy swojcgo OkrQt!
Wyborczego, w kt6rym zdobyla Panr zaulanie u 41.s54 rodak6w to zwyciQiy rozsEdek i szacunek do giosu
dziaikowc6w rtysiecy apel i , l ist6w czy pr6ib o pozostawienre ustawyw spokoju
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