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Marszalek

Sejmu Rzeczy,pospolitej Polskiej

Prni Ewr Koprcz

Szsnowna Pani Marszalek! Jako dzialkowiec od 1958 roku, ob€cnie czlonek
Rodziroego Ogrodu Dzialkowego ,,Obroica'' we Wroolawiu, z ogromnym niepokojem
przyjnujg powracqjqcq ponownie dyskusjQ wokol rzekoraej niekonstytucyjnodci naszej
ustatly o Rodziruych Ogrodach Dzialkowyoh z 8 lipca 2005 r. Niepok6j m6j poteguje fakt,
ze ta bulwe$ujqga dyskusja wlrr'olam zostala rllioskiem I hezesa S4Cu Najwyzszego,

zlotodym do Trltunatu Kolstytucyjnego RP, a wiqc przcdstawiciela insgtucji panstwowej,

kt6rej, w moin pojqci4 autorytet dot4d byl niekwestionowany. Jako czlowi€k, kt6ry pEezyl

80lat, $.icle w swym 2yciu widzid i sllszal, nie moge zrozumiec, dlaczego tak powa,xla

insotucjajak S4d NajwlZszy, podwaza kompetencje Sejmq Senatu i prezydeda Rp.
Pfleciez ustawa o Ro&innych Ogld'ch Dzialkowych przeszla caly goces legislacyjny.

Nasuwa siQ zatem p].tanie, czy w Swietl€ tego faktu, zwykli obyrvatele naszego kmju maj{
rozwniee, ze stano]vione przez polski Parlameot prawo moze byd z dnia na dziqi podwazane

przez partie i prtiki lub ludzi, kt6rzy pngnq sip im przypodobad. S{dzQ, Z€ jest to opacae

rczumietrie idei sluZby dla pafstwa i spoleczefstwa, Nie jestem w tyxl przekonaniu

odosobdony. Podobnie nydli, nierzadko wya2ajqp to glosno, wiele osob. 54 w3r6d nich
ludzie m4drzy, wyksztalceni, z duzym hgairm dodwiadczeri iyciowyoh.

Szaoowna Paoi Ma$zalek! M6j protest podyktowanyjest nie tylko faktem, kt6ry
opisuj€, ale ro\ liez Fzeciqgajqplm siQ milczeniem parlamentu w e sprawie. Rodzi to
ws!6d dzialkowa6w niepewnosfjutra. Wielu z nich zam.ieszanie wok6l usiawy o ROD i
Polskiego Zwiq"ftu Dzialkowc6w odbierajako €lement walki z emeq/tami, rcncistami i

mlodymi rodrin,qi, bo przeciez to oni s4 czlookami PZD i posiadai4 dzialki w naszych

ogrodaah,

PragnQ Pani{ Marszalek poinformowad, ze byleur uczesmikiem D( Kmjowego Zjazdu

Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Zwiqgku Dzialkowc6w, ktdry odbyl siQ w



Warszalvie w dniach IGU grudoia 201 I r. Na zjerdzic powido opttmizmem. List paai

Marszalek do zjazdu przyjEty zoshl przez jego uczeshik6w z entuzjazmem, Dzisiaj
dziatkowcy oczekuj{ odpowiedzi Pani Marszalek na list, jaki do pani Manzalek skierowali
uczesticy Zjazdu. Liczlmy na Pani poparcie i zachowanie ustawy o ROD w
dotychczasowym ksaalcie. Dzialkowcy broni4 i bqde blonid swoich praw, ogrod6w i pZD.

S"dze, 2e m6j glos i glos 960 tys. rcd"in u4rtkujqpych dzialki w Polsce, nie moze by6
ezalJwd,Day, zfiwzczaprzez organ przedstawicielski uarodg ki6rego pracami pani

Ma$zalek kieruie.

Z pwalaniem,

Cdonek ROD ,,Obroica'' *e Wroclarru,

Czlonek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
Tomaszewski Henryk,
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