
g g r o g REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I 
ORGANIZACJI ROLNICZYCH 

1 X 1 W CHODZIEŻY 

64-800 Chodileż ul. PBdsrowłktoflO 2 U»l./f«x (0-87 ) 282-12-19 

nrtilcr rh^ipr.gnp pi 
Chodzi l i 08.11.2013 r. 

Pan 
Donald Tusk 
Premier Rządu RP 

Szanowny Panie Premierze 

Rolnicy Północnej Wielkopolski zrzeszeni w Regionalnym Związku Rolników Kółek I Organizacji 
Rolniczych od kilkunastu miesięcy obserwują działkowców walczących o ustanowienie nowej ustawy dla 
Polskiego Związku Działkowców . Pilscy działkowcy podobni« Jak działkowcy z całego naszego kraju pragną 
dobrych, stabilnych rozwiązań ustawowych, spełnląlących oczekiwania miliona polskich działkowych rodzin. 
Dziwi nas Jednak przeciągające się w czasie procedowanle, co powodule olbrzymi niepokój I wielką obawę o 
dotrzymanie terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny. 

Panie Premierze, my rolnicy najlepiej wiemy co znaczy gospodarstwo rodzinne, przywiązanie , 
umiłowanie l szacunek do naszej polskiej ziemi. Z wieloletnich , pokoleniowych doiwiadczeń I szczerej 
współpracy wiemy, że to samo cechuje działkowców mletzkąjących w blokowiskach. Ola nich działka w 
rodzinnym ogrodzie działkowym to swoisty „drugi dom", tam m. In. zasłużeni emeryci, renclid wraz z 
rodzinami często pochodzący z polskich wsi 1 rodzinnych gospodarstw spełnląją się . odpoczywają po długich 
latach pracy, uczą dzieci szacunku do rodzimą) przyrody, produkują potrzebne dla rodziny warzywa I owoce 
wzbogacając niewielkie domowe budżety. 
Panie Premierze w naszych miastach, które odwiedzamy, gdzie również mieszkają nasze rodziny, nasze dzieci 
Jest coraz mniej przyrody, środowiska mińskie stąją się coraz mnlęj przyjazne dla mieszkańców, dzieci w 
szkołach nie uczą się przyrody na szkolnych działkach bo Ich brak. coraz więc*) Jest betonu, dymu I szeroko 
stosowanej, nieprzyjaznej chemii. To dzięki działkowcom. Ich codzienny dbałoSd o te „małe gospodarstwa" w 
naszych miastach mamy nieodpłatnie, bez angażowania irodków budżetowych zdrowe zielone płuca. 
Panie Premierze w naszych polskich rodzinach , szczególnie w tym niełatwym czasie potrzebny Jest spokój a 
milion działkowych rodzin wciąż czeka I 
My rolnicy w pełni popieramy naszych działkowców w walce o należną, dobrze służącą Im ustawę I wierzymy w 
spełnienie Pana obietnic 
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