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Szanowny Panie Premierze 

Jako wieloletni działkowcy z wielką troską obserwujemy jak przebiegają 
pracę nad obywatelskim projektem o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Prace ciągną się w ślamazarnym tempie co wskazuje, że Pana 
podwładni wszystko robią aby ustawa nie została uchwalona. 
Największe kontrowersje jak i obawy stanowi art.30 projektu uchwały. 
Apelujemy aby spowodował Pan aby ten art.30 został usunięty z tego 
projektu. Próby pseudo uwłaszczenia zapoczątkował już w 1989r Pana 
kolega Jan Krzysztof Bielecki lecz po krótkich spięciach odstąpiono od 
tego szatańskiego pomysłu. Jednakże walka z działkowcami trwa nadal. 
Życie nauczyło nas logicznego rozumowania jak by to nazwać po 
Waszemu pragmatyzmu, że nikt nic w życiu nikomu nie da za 
darmo. I może jeszcze jedno skojarzenie jakie nam się nasuwa z 
zaistniałą sytuacją cytuję „Rząd jak mówi że da to mówi a jak mówi 
że zabierze to zrobi to na pewno" Panie Premierze nie chcemy nic za 
darmo chcemy spokojnie uprawiać nasze działki a Pańskim obowiązkiem 
jest nam ten spokój zapewnić. Prosimy o odstąpienie od tego feralnego 
art.30 a posłowie niech się zajmą pozostałymi przepisami projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Stojąc na czele Rządu R.P. 
który ma w godle szlachetnego ptaka jakim jest Orzeł Biały nich Pan nie 
pozwoli aby członkowie rządu jak i podległe Panu urzędy nie 
przepoczwarzyły się we wrony i kruki, którzy mają za cel rozszarpać i 
rozgrabić dobra w postaci działek, które tak pieczołowicie pielęgnują 
do dziesiątek lat działkowcy. Myślę ,że nie podoba się Panu „przydomek" 
grabarz działkowców" to prosimy aby Pan temu zapobiegł. Są to 
gorzkie stwierdzenia ale tylko Pan może póki jeszcze jest czas zapobiec 
temu. 



Z uwagi na krótki czas jaki pozostał do rozpatrzenia projektu 
obywatelskiego uchwały o rodzinnych ogrodach działkowych my nie 
prosimy my żądamy Panowie Posłowie do roboty bo czas ucieka. 
Jeżeli tego nie uczynicie przejdzie czas zapłaty przy urnach 
wyborczych. 

Z wyrazami szacunku Józef i Renata . 
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