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Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze!

z satysfakcjąi nadzieją przyjęliśmy informację o spotkaniu pana z działkowcami,

które na prośbę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się 15 czerwca br. w ROD

,,waszyngtona" w warszawie. optymizm wzbudziła w nas pana wypowiedź, w której

zadeklarował pan działkowcom gwarancj ę bezpieczeństwa i trwałoŚĆ ogrodów działkowYch

oraz zachowanie wszystkich praw i własnej silnej organizacji. Cieszy nas również t to,

że dostrzegł pan walory obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych uznając,

żebędzie on wiodącym w tworzeniu nowej ustawy.

Chcemy wierzyc, iz wypowiadał się Pan szczerze, chcemy też wrcrzyć, że Pana

deklaracje znajdąpotwierdzenie w prowadzonych w podkomisji sejmowej pracach nad nową

ustawą. Co do tego ostatniego bowiem takiej pewności nie mamy,

Z niepokojem śledziliśmy przebieg posiedzenia tej podkomisji, podczas której

wypowiedzi niektórych posłów - członków PO nie tylko odbiegały od zadeklarowanego

przęzpana kierunku pracy, ale wręcz sprzeciwiały się głoszonym przęz Pana oPiniom. Dziwi

nas zwłaszczazaciekłośc, z jakądąży się do zlikwidowania Polskiego Związku Działkowców.

Naszym zdaniem taka postawa posłów PO szkodzi nie tylko nam, ale i parlii, z której się

wywodzą szkoda, bo w przeciwieństwie do nich my działkowcy nie jesteŚmY

zainteresowani klęskąPo. Chyba, że zostaniemy do tego zmuszeni.

Nasz niepokój budzi tez tempo, w jakim postępują prace nad ustawą bo właŚciwie

postępu tych prac nie widać. Istnieje więc niebezpieczeństwo, ze do stycznia przyszłego roku

ustawa nie powstanie. Wtedy Pana deklaracje pozostaną tylko w sferze niespełnionych

obietnic. I trudno będzie uznać, czy będzie to tylko ślamazarnoŚÓ ustawodawcy, cZY

przemyślane świadom e działante,



Szanowny Panie Premierze!

Kierując do Pana kolejny list Prezydillm OZ PZD w Zielonej Górzę pozwala sobie

mieć nadzieję, że nie zostanie on potraktowany mllcząco, tak jak poprzednie. Tę nadzieję

budujemy nanawlązanym pIzęz Pana dialogu z działkowcami, na co czekaliśmy od wielu

miesięcy. Bylibyśmy jednak szczególnie usatysfakcjonowani, gdyby Pana odpowiedzią był

fakt, iż członkowie PO pracujący w podkomisji sejmowej usłyszeli złożone przez Pana

deklaracje i zaczęli wcielać je w zycie.

Chcemy miec nadzieję, że tak się stanie.

Zwyrazami szacunku

Prezes O PZD
Gorzew Zielom

Marilanlpasiński
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