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Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie
W dniu 10 października przed gmachem Sejmu w Warszawie, Pan Poseł Rafał
Grupiński złożył deklarację że ustalono kompromis w sprawie zapisów ustawy o
ROD. Stwierdził również źe warto mieć w posłach PO sojuszników bo mają
najwięcej głosów w Sejmie. To prawda ale chcemy przypomnieć że również w
nas działkowcach warto mleć przyjaciół nie wrogów, bo my również mamy dużo
głosów przy urnach wyborczych. Dodamy jeszcze że warto liczyć na krótką
pamięć działkowców. My nie zapomnimy kto naprawdę jest naszym
przyjacielem.
Poseł Józef Zych stwierdził że nie jest dobrze gdy obywatele muszą rozwiązywać
swoje sprawy na ulicach. To prawda, nie jest dobrze. Kiedy obywatele musza w
obronie swoich praw wychodzić na ulicę świadczy to tylko o tym że władze są
od tych obywateli bardzo daleko, że nie biorą pod uwagę ich głosów.
Tak nie powinno się dziać w demokracji. Demokracja to władza ludu. Kiedy lud
protestuje przeciwko posunięciom władzy, należy wsłuchać się w głosy
protestu, nie forsować za wszelką cenę swojego stanowiska bo to nie może się
dobrze skończyć.
Inne kluby poselskie uznały racje działkowców. Dziwne że posłowie PO są tak
zaimpregnowani że oczywiste prawdy do nich nie przenikają.

Od wielu miesięcy zadajemy sobie to pytanie inie znajdujemy odpowiedzi. A
może należało by inaczej postawić pytanie? Może należałoby 2apytać kto i jakie
korzyści osiągnie z uchwalenia takiej kalekiej ustawy o ROD? I tu już odpowiedź
nasuwa się sama, oczywiste jest że taka ustawa będzie ustawą nie „działkową"
ale „deweloperską". Chcemy jednak przypomnieć że działkowcy przy urnach
wyborczych to rzesza, deweloperzy to jednostki.
Panie i Panowie Posłowie PO bądźcie uczciwi wobec nas, bądźcie uczciwi wobec
oczywistej prawdy. Bądźcie tak uczciwi żebyście bez wstrętu mogli rano
spojrzeć w lustro.Chyba że te słowa o uczciwości sa dla Was tylko pustym
frazesem. Ale w to boimy się inie chcemy wierzyć bo znaczyłoby to że w Sejmie
nie reprezentują nas ludzie o nieposzlakowanej uczciwości , a to byłaby
tragedia dla obywateli i kraju.
Uchwalcie ustawę o ROD taka która nie będzie nas dzielić,nie będzie nas
krzywdzić i którą zdążycie uchwalić przed terminem wyznaczonym przez
Trybunał Konstytucyjny.
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