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STANOWISKO 
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 
DZIAŁKOWCÓW ROD „RELAKS" W GNIEŹNIE 

W SPRAWIE POPARCIA OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY 
O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH 

Działkowcy ROD „RELAKS" w Gnieźnie,zwracają się do was Panie i Panowie posłowie i 
senatorowie jako do naszych przedstawicieli w Sejmie i Senacie RP ,o poparcie naszego 
obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Projekt ten spełnia oczekiwania prawie 4 milionowej rodziny działkowej,która przecież 
wybierała Was do obu izb parlamentarnych. 
Wobec powyższego,bylibyśmy mocno zdziwieni ewentualnym faktem, nie poparcia projektu 
ustawy tak dużej grupy obywateli,których jesteście reprezentantami w obu izbach 
parlamentu. 
Raczcie zauważyć,że projekt ten jest w dużej mierze stworzony przez nas działkowców,a więc 
samych zainteresowanych i najpełniej realizuje nasze oczekiwania. 
Ruch działkowy w I stolicy Polski - Gnieźnie,ma już 110 letnią tradycję poprzez Ogród 
im."Karola Marcinkowskiego", który w ubiegłym roku obchodził swój jubileusz. Wiele Ogrodów w 
Wielkopolsce i nie tylko, ma tradycje ponad 60-letnie i większe. 
Przez całe dziesięciolecia nikomu nie przeszkadzało,że najuboższa warstwa społeczna posiada swe 
kawałki ziemi,gdzie uprawia różnego rodzaju rośliny,wypoczywa całymi rodzinami na swych 
zielonych oazach,gdyż nie stać ich na wyjazd na wczasy nawet na mazury,nie mówiąc już o 
Hawajach czy Bermudach.Wielu z nich to ludzie starsi :emeryci i renciści ,dla których drobne prace 
na działce,to jedyna możliwa dla nich forma rehabilitacji bo na inną ich nie stać.To wreszcie pomoc 
w walce z patologią wśród młodzieży,która chętnie pomaga rodzicom ,a w weekend relaksuje się z 
przyjaciółmi przy piwku i grillu,przez co nie szukają „bardziej ciekawych" zajęć. 
Z przedstawionej pobieżnie chronologii jasno wynika,że działki te użytkujemy z dziada pradziada i 
w dużej części,są one użytkowane już przez wnuki pierwszych użytkowników.Nikomu to nie 
przeszkadzało aż do teraz,gdy przy władzy znalazło się PiS,które jako pierwsze zaczęło majstrować 
przy naszej ustawie,a teraz skutecznie kończy dzieło pan Tusk ze swoją PLATFORMĄ 
OBYWATELSKĄ.Tylko chwileczkę,jakich obywateli jest to platforma,bo na pewno nie nas, 
zwykłych zjadaczy chleba,zwykłych polaków. 
Będziemy pilnie obserwować Wasze poczynania panie i panowie parlamentarzyści i wszyscy 
działkowcy z rodzinami będą głosować na swych przyjacióŁ.Bo my wreszcie chcemy mieć w 
sejmie naprawdę swoich reprezentantów,a nie kukły wykonujące bezmyślnie wolę swych 
pryncypalów i kapitalistycznego lobbiingu. A wybory już niedaleko !!! 
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