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DZIAŁKOWEGO „POLPHARMA" W STAROGARDZffi GDAŃSKIM. 

w sprawie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
z dnia 8 lipca 2005 roku. 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polpharma" w Starogardzie Gd. 
zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 20.04.2012r zwracamy się do Pani Marszałek 
z prośbą o wsparcie polskich działkowców w sprawie zachowania naszych praw zawartych w 
obowiązującej Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku. 

Uchwalona Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych od początku cieszy 
się wielkim uznaniem wśród działkowców. Zapisy zawarte w Ustawie pozwalają 
nam na spokojne uprawianie naszych działek. Podejmowane próby ograniczenia 
praw działkowców w kolejnych latach prowadzą do zniszczenia naszego ruchu 
związkowego. Nasze ogrody przynoszą wiele korzyści, nie tylko materialnych, są 
to tereny zielone oraz płuca dla miasta, miejsca integracji rodzin, dobry 
mechanizm pomocy socjalnej dla biednych i bezrobotnych, to czasem jedyny 
możliwy wypoczynek na łonie natury dla dzieci z biednych rodzin jakimi są 
rodziny działkowców. W naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym o przeszło 50-cio letnim 
istnieniu uprawia swoje działki 437 przeważnie biednych rodzin naszego miasta.Dlatego 
odwołujemy się do Pani wrażliwości na ludzkie cierpienia, niepewność naszego jutra i 
krzywdy jakie zostaną wyrządzone poprzez zmianę Naszej Ustawy.Czy jako kobieta i lekarz 
z wykształcenia przejdzie Pani obojętnie nad losem wielomilionowej społeczności 
działkowej w Polsce? 

Ustawa „o Rodzinnych Ogrodach Działkowych" została oparta na takich wartościach jak; 
człowiek, rodzina, praca i miłość do ziemi, dlatego taką ustawę należy chronić dla dobra 
tych ludzi. 

Wyrażając szacunek dla Pani Marszałek i jej pracy, domagamy się szacunku dla nas, 
naszych potrzeb i oczekiwań. Chcemy tylko spokoju a nie ciągłej wojny 
podjazdowej wokół naszej Ustawy, którą tak wielu popiera, a tak niewielu pragnie ją 
zmienić dla swoich interesów gospodarczych lub politycznych. 

Z uszanowaniem i pozdrowieniem 
za członków uczestników Walnego Zebrania 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polpharma' tt / 


