
Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Marszalek Sejmu RP

Czlonkowie Polskiego Zwiyktt D zialkowc6w Rodzinnego
Ogrodu Dzialkowego im. Franciszka Walczaka w Gorzowie Wkp. bior4cy
:udzial w Walnym Zebraliu Sprawozdawczym w dniu 25 lutego 2012 roku
zwracaj4 sig z pro6b4 do Pani Marszalek o spowodowanie zmiany
przedstawicieli Sejmu RP przed Trybunalem Kons$'tucyjnym w sprawie
zaskarircnir zapis6w uslawy o ROD z 8 lipca 2005 roku przez bylego I Prezesa
S4du Najwy2szego-

ZaskarLenie csJlei ustawy o ROD stanowi realne zagroZenie dla
istnienia ogrod6w dzialkowych w Polsce i struktur Polski ego Zir4zkt
Dzialkowc6w a przede wszystkim stwarza realne zagtoinnie dla zachowania
praw dzialkowc6w wynikaj4cych z postanowieri ustawy.

Dotychczasowa ustawa uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej i podpisanaprzezPtezydenta stanowi akt prawny najwamiejszy dla
naszej rodziny dzialkowej, gwarantujqcy u4.tkowanie dzialek w naszych
ogrodach. W obecnej ohwili gdy waz4 sig losy nas dzialkowc6w wazne jest by
Sejm RP wymaczyl posl6w do wyst4pienia przed Trybunalem Kons|tucyjnym
ludzi kt6rzy b9d4 bronid dorobku Sejmu a tym samym interesu miliona rodzin
Polskich dzialkowc6w, kt6rzy nie wyci4gaj4 rqki o zapomogi i dotacje.
Wsrystko co zostalo zrobione w ogrodach, ich wygi4d , ich [yposazenie to
efekt naszej pracy. To my produkujemy w.uzywa, owoce i kwiaty , to my
walczymy o czyste Srodowisko dbamy o ptaki i zwierzqta, to my
wybudowaliSmy olbrzymie fabryki tlenu. Czy to wszystko naleiry miszrzyt 2

D ecy zj4 Mar szalka Sejmu poprzedniej kadencji do
reprezentowania Sejmu RP w sprawie zaskaxzenia ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych zostali powolani na wlasne zyczenie poslowie Stanislaw
Pigta i Andrzej Dera. Wymienione osoby za punkt honoru postawili sobie
zniszczenie Polskiego TxiqkttDzialkowc6w w tgn przypadku poprzez uznanie
ustawy za niezgodn4 z Konstltucj4 . Ci poslowie ju2 dali pr6bki braku
obiektywizmu i patologicmej nienawiSci do naszego Zwiqzku. Ich rola przed



Trybunalem Kons6tucyjnym podobna bgdzie do wilk6w , kt6ryrn w opiekg
powierzono owczamie.

My dzialkowcy oczekujemy od Sejmu RP by w rozprawie
przed Trybunaiem Konstytucyjnym wystapiia reprezentacja obiektlvna i
netelna ,kt6rabgdzie chciaia bronii interesu Sejmu RP oraz wspomnianej
ustawy z 8 lipca 2005 roku.

Dlatego zwracamy sig do Pani Marszalek z apelem i prodb4
by zechciala Pali wyznaczyC takich posl6g kt6rzy s4 obiektywni , rzeczowi
bez negatywnego nastawienia w stosunku do nas dzialkowc6w ludzi m4drych.

Wierzymy, 2e proSba nasza spotka sig ze zrozumieniem i
wsparciem ze shony Pani Marszalek dla dobra obecnych i przysztrych pokoleri
polskich dzialkowc6w a tak2e przsz szacunek dla pokoleri dzialkowc6w kt6rzy
przez ponad 1 00 lat tworzyli i umacniali historig naszego ruchu.

Pod listem podpisalo sig 50 dzialkowc6w obecnych na
zebraniu.
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Szanowna Pani

Walda Nowicka

Wicemarszalek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszalek

SkierowaliSmy do Pani Marszalek Ewy Kopacz proSbg
o znialg reprezentant6w Sejmu RP przed Trybunalem Konstl.fucyjnym w
sprawie zaskarZonej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z 8 lipca 2005
roku. Poprzedni Marszalek Sejmu podj4l decyzjc by reprezenlantami Sejmu
zostali poslowie Stanislaw Pigta i Andrzej Dera. Wymienieni poslowie palaj4
wprost patologiczn4 niechgci4 do dzialkowc6w i Polskiego Zwipku
Dzialkowc6w. Prosimy Pani4 Marszalek o pomoc dla Pani Marszalek Evr.y
Kopacz w podjgciu decyzji w sprawie zmiany tych posi6w na innych, kt6rych
sta6 na bezstronno6C we wspomlianej sprawie. Chcemy wierzyQ LePuti
Marszalek zainteresuje sig nasz4 prodb4 i udzieli nam pomocy. Nasi dzialkowcy
chc4 w spokoju uprawiai swoje mini gospodarstwa- miejsce z kt6rego mamy
Swie2e owoce i warzywa a talze jest to miejsce na kt6rym wypoczywarny.
Prosimy o pomoc.

W zal4czeniu przesylam wyst4pienie do Pani Marszalek Ewy Kopacz.
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Szanowny Pan

Marek Kuchciriski

Wicemarszalek Sejmu

Panie Marszalku

Pragniemy poinformowad Pana Marszalka, 2e zwracamy sig
z pro5b4 do Pani Marszalek wy Kopacz o dokonanie zmiany reprezentant6w
Sejmu przed Trybunalem Konstytucyjnym w sprawie zaskarzenia ustawy o
rodzinnych ogrodach dzialkowych z 8 lipca 2005 roku. Wyznaczeni
reprezent4nci wtedy byli czlonkami Prawa i SprawiedliwoSci a nimi s4
Stanislaw Pigta i Andrzej Dera. Czgsto w5r6d dzialkowc6w zastanawiamy sig
sk4d w jednym czlowiekujest tyle nienawidci do Polskiego Zvir4*v
Dzialkowc6w i do milionowej rodziny dzialkowej. Obawiali6my sig, ze ta
patologiczra nienawiSd ma bardzo glgbokie uwarunkowania nie tylko osobiste
ale r6wnieZ Srodowiskowe. Nie oczekujemy od Pana interwencji w sprawie
zmiany tych reprezentant6w ale pozwalam sobie stwierdzi! ze chcemy w
spokoj u pracowai n a naszych dzialkach ale na pela,no nie chcemy by nasze
zielone oazy zamienione zostaly w betonowe pustlrlie i napelnialy kieszenie
deweloper6w. Bronii bgdziemy nasrych ogrod6w.

W zalqczenit przesylamy wyst4pienie do Pani Marszalek Ewy
Kooa;2.

Prczes Zarz4du ROD

Gorz6w Wkp. 25.02.2012 r. fjtovicz



Szanowny Pan

Eugeniusz Tomasz Ctzeszczak

Wicemarszalek Sejmu RP

Marszalek Sejmu

Zwracamy sig do P anaMarszalka z proSb4 o interwencje u
Pani Marszalek Ewy Kopacz w sprawie zmiany przedstawicieli Sejmu RP przed
Trybunalem Konsftucyjnym w sprawie zaskarzenia ustawy o ROD z 8 lipca
2005 rolr.t, Decyzj4 poprzedniego Marszalka reprezentantami Sejmu zostali
Stanislaw Pigta i Andrzej Dera. Kilka razy dali pokaz tego jak nienawidzq
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w i wszystkich dzialkowc6w.

Ustawa zostala uchwalona glosami lewicy i ludowc6w
dlatego zwraoamy sig do Pana o pomoc w powyzszej sprawie. Mamy na uwadze
wasze zawolanie ,, Zywi4 i Broniq ,, . Jeste3my w pewnym stopniu realizatorami
tego sztandarowego hasla , bo uprawiaj4c ziemig na fch mini gospodarstwach
produkujemy owoce i warrywa na wiasny stol i czgsto dzielimy sig z
pohzebuj?cymi. Calym swoim zyciem pracowali3my dla Polski nie zwracaj4c
uwagi na przymiotniki i numery. Naszym domem byla i jest polska. Wojny
mamy dosyi bo jest to najdhrZsza wojna wspolczesnej Polski - nie chcemy
przltaczai piervvszych sl6w z przepigknej pie5ni , k6ra bytra hymnem ludowyrn.

Panie Marszalku wi erzymy , ze Pan i caly klub pSL udzieli
nam poparcia i Marszalek Sejmu zmieni poprzedni4niezbyl fortunna decyzje i
powola posl6w ciesz4cych sig szacunkiem i powazaniem wsrystkich a nie tylko
kt6rych cechuje patologiczna nienawi5d do naszego Srodowiska.

W zalqczeniu przesylam wystqpienie do pani Marszalek Ewy
Kooacz.
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Szaloumy Pan

Cezary Ctrabarczyk

Wicemarszalek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszalku

Zwracam sig do Pana Marszalka z pro6b? o interwencjg
u Pani Marszaiek Sejmu RP Ewy Kopacz w sprawie zrniany przedstawicieli
Sejmu RP przed Trybunalem Konstfucyjnym w sprawie zaskarzenia ustawy o
Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Powy2sza sprawa
jest Panu znana osobiScie w zwiAzku z petnion4 funkcj4 w rz4dz\e.Popnedni
Marszalek Sejmu podj4l decyzje o wyznaczeniu posl6w Stanislawa Pigty i
Andrzeja Dery jako przedstawicieli Sejmu RP przed Trybunaiem
Konstttucyjnym. Wyznaczeni poslowie reprezentuj4 wrgcz patologiczn4
nienawiSC do dzialkowc6w i Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w. Powstaje
zasadne pltznie czy wymienieni poslowie mog? reprezentowac majestat
Rzeczpospolitej, czy maj4 go tylko oSmieszyC przed cal4 Polsk4, czy maj4 Lpi6
z Sejmu i Prezydenta , kt6ry wspomnian4 ustawg podpisal. Stawiamy kolejne
pttanie czy maj4prawo negowai ustawg , Id6ra pozwala prawie milionowej
rodzinie dzialkowej w spokoju uprawiad swoj4 dzialkg, czy maj4 prawo
negowa6 ponad stuletni dorobek ruchu dzialkowego.

Chcemy mied nadzieje, ze Pan Marszalek bgdzie chcial
ZLi4C sig powzsz4 sqawq

W zat4czenit przesylam wyst4pienie do Pani Marszalek
Ewv Konacz
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Szanowny Pan

Jerzy Wenderlich

Wicemarszalek Sejmu RP

Szanovrny Panie Marszalku

W roku 2005 8 lipca przez RP zostala uchwalona ustawa o
Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych migdzy innymi dzigki poslom Sojuszu
Lewicy Demokratycznej. Zachowujemy wdzigczno6d dla wsrystkich posl6w
lewicy a w szczeg6lno(ci dla bylych posl6w Jana Kochanowskiego i Jakuba
Derecha Krzyckiego reprezentuj4cych nasze gorzowskie Srodowisko. Ci
poslowie dyskutowali z nami zalozema nowej tak pohzebnej dla naszego
Srodowiska usta*y. Wspomniana ustawa gwarantuje nam dzialkowcom
okreSlonq stabilno56. Wojny mamy dosy6.

Nasze nadzieje okazaly sig plonnymi bo sejmowe
Srodowisko prawicowe od samego pocz4tku wypowiedzialo wojng wspomnianej
ustawe a tym sam).rn nam wszystkim ponad milionowemu Srodowisku rodzin
dziatkowym. W tej walce liderem jest posel wtedy pIS a dziS Solidamej polski
Andrzej Dera- ujawniaj4c wrgcz patologiczn4 nienawiSd do pZD a pvEzto do
wsrystkich dzialkowc6w.

Decyzj4 poprzedniego Maxszalka Sejmu poslowie Aldrzej
Der i Stanislaw Pigta otrzymali upowaznienie do reprezentowania Sejmu Rp a
trudna do zrozumieni4 ze najwigksi przeciwnicy tej ustawy majajq
reprezentowad majestat Sejmu Rp przed Trybunalem Konsb.tucyjnym i
podwa:iae decyzje poprzedniego Sejmu i Prezydenta kt6ry podpisal q usrawg.

Panie Marszalku , skierowali6my apel o pani Marszalek
Ewy Kopacz z proSba o zmiang reprezentant6w Sejmu przed Trybturalem
Konstl4ucyjnym. Prosimy Pana o pomoc w sprawie podjgcia decyzji dla dobra
dzialkowc6w i przeciwdzialania oSmieszaniu Sejmu przez wspomniany posl6w
co niejednokrotnie jfi czynrli. Wierzymy, ize tak jak w 2005 roku z determinacj4
poslowie lewicy dokladali wszelkich starari by ustawa zostala uchwalona tak
dziS w trudnym czasie dla dzialkowc6w Pana Marszalek poprze nasze dzialania.

W zal1czeniu przeslam wyst4pienie do pani Marszalek.
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