
Szczecin, dn,23 marca 2013 r.

Apel działkowców uczestniczących w walnym zebraniu ROD ,,4
Lutego" w Dębnie

My, działkowcy ROD ,,4 Lutego" w Dębnie będący obecni w dniu dzisiejszym na

sprawozdawczym walnym zebraniu apelujemy do Pani Marszałek o pomyślne procedowanie

nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkołvych podczas jego

pierwszego czytania w sejmie. Uważamy, żę dokument ten w pełni odpowiada na

zastrzężęnia Trybunału Konstytucyjnego przedstawione w swoim wyroku kwestionującym

zgodność z KonsĘtucją RP obecnie obowiązującej ustawy i zabezpiecza nas i nasze rodziny

przed zakusami ludzi nam nieprzychylnych. Pani Marszałek, nie mozęmy pogodzić się z

myślą, iż nasze dzisiejsze spotkanie na walnym zębraniu możę być ostatnim w strukturach

Polskiego Związku Działkowców, który przez ostatnie 30 lat dbał o nasze interesy stojąc na

straży polskiego ruchu działkowego. Nie mozemy się pogodzic z tym, ze politycy chcą

zaprzepaścić tak pieczołowicie pielęgnowaną przez nas tradycję uprawiania ogródków

działkowych i zniweczyć pracę miliona rodzin w całej Polsce. Wreszcie nie możemy się

pogodzić z tym, żę w przypadku nieuchwalenia przepisów zabezpieczających naszą

przyszłośó umozliwi się osobom nam nieprzychylnym likwidację naszych ogrodów i ich

rozkradanie w imię prawa.

Dlatego apelujemy do Pani Marszałek, o stanowcze działanie w naszym imieniu i w

naszej obronie poprzęz odrzucenie wielce szkodliwych i destruktywnych dla działkowców

tozwiązań i nie kierowanie się poglądami politycznymi a dobrem wielu rodzin uzytkujących

dziŃki w rodzinnych ogrodach działkowychzrzeszonych w PolskimZwiązku Działkowców
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