
APEL 

DO DZIAŁKOWCÓW ROD "POD BOREM" 1 SYMPATYKÓW OGRODNICTWA 
DZIAŁKOWEGO 

Zwracamy się do Pańsiwa o czynny udział w obronie naszych wspólnych praw i 
interesów, które z niemałym wysiłkiem wywalczyliśmy i które przez lata dobrze służyły 
działkowcom. 

Dosłownie za kilkadziesiąt godzin podkomisja sejmowa do sprawy opracowania 
projektu nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych rozpocznie trzydniowe 
obrady. Zdecyduje o najważniejszych dla nas prawach. Dla naszego dobra i wspólnego 
interesu ważne jest by prawa te były korzystne, sprawiedliwe, zapewniajace nam 
bezpieczeństwo i trwałość działek. Ważne jest również byśmy mogli posiadać własny 
samorząd oraz silną organizacje ogólnopolską, bez której nie mamy żadnych szans na 
przetrwanie w dzisiejszych czasach. 

Platforma Obywatelska usiłuje rozbić nasz ruch związkowy, poróżnić nas i osłabić. 
Chcc odebrać działkow com ziemię i działki, zwłaszcza tym w miastach. 

W naszym ogrodzie ziemia również do nas nie należy, jesteśmy tylko zwykłymi 
użytkownikami, którymi w przyszłości łatwo manipulować, łatwo odebrać nam prawa do 
działki. 

Proponuje się wolny obrót działkami, samorząd działkowców ma stać się pozorną 
organizacją, a silniejszy, bogatszy, majacy władze może dyktować nam warunki. 

Takiej przyszłości nie chcemy, musimy się temu zdecydowanie i czynnie 
przeciwstawić. 

Ważą się Nasze losy i byt na ogrodach ! To nie są banalne i puste słowa ! 

Apelujemy do działkowców', ich rodzin, wszystkich sympatyków ogrodnictwa 
działkowego: Nie bądźcie bierni, walczcie i pomóżcie sobie wywalczyć dobrą przyszłość! 

Jeśli nie możecie samodzielnie zdobyć sie na pisanie listu do posłów, którzy 
dosłownie za chwilę bedą decydować o naszym losie prosimy: skorzystajcie z intemetu! 

Na stronie "PZD" w zakładce KOMITET wystarczy kliknąć na zakładkę po 
prawej stronie o nazwie "Pomóż działkowcom", a dalej postępować zgodnie ze 
wskazówkami. W ten sposób możemy wszyscy wysłać ogrom listów do posłów z 
podkomisji sejmowej. 

Te działania przynoszą skutek. To nie prawda, ze Wasze listy to bezwartościowe 
papiery! PO mocno złagodziła stanowisko od chwili opracowania tzw. projektu posła 
Huskowskiego, a projekt obywatelski uzyskał wiodące znaczenie. 

Walczmy by zwyciężył projekt obywatelski, nasz projekt! 

Członkowie grupy d/s Siowarzyszenia ROD nPod Borem " w Pradocinte. 


