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Delegat6w Konferencji Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego"Podzamcze"w Walbrzychu

Marszalek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz

Szanowna Pani Marszalek

W dniach 16 - 17 gudnia 201k dzialkowcy z naszego Ogrodu uczestniczyli w IX
Krajowym ZjeLdzie Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w i byli wsp6lautommi listu
otwartego skierowanego do Pani, w kt6rym prosili o wspaxcie dzialkowc6w w obronie ustavly
o rodzimych ogrodach dzialkowych w z.uu.rqzk:r z jej zaskar2eniem do Trybunalu Konst).tucyjnego
przez poprzedniego T Prezesa Sqdu Najwl2szego.

Od tego czasu mija ju2 3 miesi4ce, a Pani Marszalek milczy. daj4c tym sam)'n odpowiedZ,
2e nie wystuchala glosu dzialkowc6w i nie podjgla inicjatywy w kierur*u wsparcia naszych starari
\ obronje praw zapisan)ch \ tej ustawie.

Nie nam oceniai takiej postawy, ale wolno nam poM6rzyi przedwyborcze hasla kandydat6w do
Sejmu RP obecnej kadencji w tlm i Pani Marszalek, ze wlpetniaj4c mandat poselski zobowiqzuj4
sig dbac o dobry wizerunek panstwa, ld6re ma sh.dyi swoim obywatelom. Dzialkowcy, to tez
ob].\ratele z tlm iednak, 2e nie potraktowad dotychczas przez Pafi4 Marszalek, jako spoleczny
partn€r, kt6ry stanowi dobry przyklad realizacji idei spoleczefstwa ob)'watelskiego.

Dzialkowcy tiedz4 takze, ze najprawdopodobniej w niedtugim czasie w Sejmie zostanie
zlozorry tz4dory projekt ustawy o rodzimych ogrodach dzialkowych. Nikt jednak nie zamierza
ujawniai tego projektu, ani tez konsultowai ze Srodowiskiem dzialkowc6w, mimo ze
przedstawiciele wladzy paistwowej uczestnicz4cy w charakterze gosci zaproszonych na
II Kongresie PZD, kt6ry obradowal w dniu 22 \rlzesnia 2011 t. otaz na IX Knjowym ZjeLdzie
Delegat6w PZD, zapewnali dzialkowc6w, k bez tdzlaht Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w nie
bgd4 dokonJ-wane 2adne zmiany w naszej ustawic. Innymi slowy, zapcwniali nas, 2e nic o nas bez
nas.

Jak do tej pory obietnic€ te nie zostaly dotrzymatre.
1. Polscy dzialkowcy to okolo 1.200 000 todz:ni' Czyzby byli zauwaian tylko jako

potencjalny elektorat pzed wyborami paxlamentamymi, a po wyborach jako spolecznosi
niegodna dialogu z wybrafcami narodu? Czujemy sig oklamanymi,

Jako delegaci ogrodowej Konferencji w imieniu 2.550 dzialkowc6w z Rodzinnego Ogrodu
Dzialkowego ,,Podzamcze" w Walbrzychu apelujemy, aby Prri Marszalek przerwala wreszcie ten,
jak do tej pory monolog dzialkowc6w domagaj4cych sig poszanowania ich nab)'tych praw,
zagwarzurtowzrnych w ustawie, kt6ra dobze nam sluzy i kt6ra nie urrdejsza i nie narusza praw
imych podmiot6w. Ustawa o rodzinnych ogodach dzialkowych z dnia 8 lipca 2005 r. zostata
przecie2 uchwalona w nowej konstltucyjnej fomule demokatycznego paristwa prawa.

Pani Marszalek

Konf-erencja Delegat6w Rodzinnego C)grodu Dzialkowego w Walbrrychu przekazuj4c
niniejsz)'rn apelem glosy dzialkowc6w, ma jeszcze nadzie:Q, 2e nie jest Pani zwolennikiem
dokonania niekorzystnych zmian w naszej ustawie onz zmargjtrjralizowanla roli naszej



og6lnopolskiej organizacji - Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w.
Nasz Zwiqzek - to my dzialkowcy i obywatele. I niech tak pozostanie.

Walbrzych, 17 m€(ca2012l podpisy delegat6w
- na oryginale 54 podpisy-


