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Szanowny Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrow RP

panie premierze

okręgowa komisja Rozjemcza polskiego związku Działkowców w
zielonej Gorze w dniu przygnębiającej rocmicy wydania wyroku nas
działkowcow i nasz Związekprzez Trybunał Konstytucyjny z niepokojem widzi
zantechania w wykonaniu wyroku przez elity polityczne wywodzące się
Platformy Obywatelskiej .

Obawiamy się że ten dziwny,,chocholi taniec" ma na celu niewlpełnienie
obowiązku nałozonęgo przęz wysoki Trybunał - a w efekcie wydanie
działkowcow na pastwę właścicieli gruntow.
Dowodem takich planow mogąbyc choćby dziwne poczynania przedstawicieli
Platformy Obywatelskiej w trakcie prac Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmu nad
projektami Ustawy o ogrodnictwie działkowym.
Jesteśmy zszokowani chociażby irracjonalnym żądaniem zmiany na stanowisku
przewodniczącego Sejmowej Podkomisj i.
Cryżby chodziło o to by wyeliminować z prac nad prawem dla działkowcow
każdego kto przejawia jakiekolwiek nozumienie dla środowiska działkowcow ?
Moze w komisjach które decydują o losach Polskich działkowców mają się
maleźć tylko osoby pokroju Posła Huskowskiego czy Posłanki Sibińskiej ?
Po spotkaniu Pana Premiera zwarłzawskimi działkowcami, i po Pana
oświadczeniach do prasy, byliśmy przekonani, ze Platforma Obywatelska z
ży czliw o ścią p o dcho dzi do proble mów dzi ałkowc ów.
Dziś nie mamy takiej nadziei, obawiamy się że, Premier był wobec nas, miliona
działkowców nieszczery, zaś członkowie jego partii oddelegowani do pracy nad
projektami ,,ustaw działkowych" robią swoje.



Przecież zabiegi niektórych Posłów Platformy Obywatelskiej wyrńnie
wskazują zarliar przedłużenia prac nad projektami w celu ptzehoczenia
terminu legislacyjnego zakreślonego przez Trybunał Konstytucyjny w Wyroku z
dnia 11 lipca ubiegłego roku.
Z wielkim smutkiem też słyszymy słowa pełne złej woli i ignorancji niektórych
członków Platformy Obywatelskiej ze, to Trybunał Konstytucyjny nakazał
zdele galizowani e Po 1 skie go Zw iązku D zi ałkowc ów.
A przeciez wystarczy nawetpobieznie przeczytać uzasadnienie Wyroku i tekst
Konstytucji by nozlmięć że zgodnie zprawem jest to przecieżniemożliwe.
wie my że j e ste śmy p ożyte c zną, pr aw or ządnąu wi e lką or ganizacją sp ołe c zną
która ma wielkie zasługi dla organizowania społeczne go życia
pozazaw odowe go, która j est ważkim czynnikiem buduj ącym społeczeństwo
obywatelskie.
Jako taka zasługuje ona na opiekę Państwa a nie na szykany i próby
zdyskredytowania.

panie premierze

Wierzymy że P anj ako Premier i Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
stanie po stronie społeczeństwa i pozwoli nam cieszyć się naszymi działkami i
nasząorgalizacją a to gwarantuje nam przegłosowanie ptzez Sejm projektu
obywatelskiego ustawy o ogrodach działkowych, po odrzuceniu projektu Posła
Huskowskiego.
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