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Szanoil, ny panie prernierze

czlonkowie polskiego zwiqzfr,r Dzialkowc6w z Rodzinnego ogrodu
Dzialkowego im Malin6wka we wroclawiu, zgromadzeni na walnym Zebraniu
sprawozdawerym w clniu 14 kwietnia 2012 roku z niepokojem obserwui4
toczqcq sip wok6t ustawy o Rodzinnych ogrodach Dzialkowych gry i walkipoiityk6w, ki6re sl'zq wyl*cznie w utrzymaniu niepokoju spoleczrego w5r6d
niezamoznej, najstarszej i najbardziej dotkniEtej zyciowo grupy os6b.
Panie Prernieze !

zwaLywszy na fard, i,ta grupa sporeczna, w zasadniczej wiqkszosci emerycii renci$ci' kt6rry nie dysponujq wystarczaj4cymi srodkami na uffzymanie
okre3ionego standarcru Lrycia, nie mogq byi traktowani jako ludzie drugiejkategorii, majEcy sfuryd jedynie jako zr6dro do zaspakajania biezqcych potrzeb
Paiistwa i politycznych interes6r.v.



Wnioski nasuwajE siE same. W dziatalnoici gospodarczej partia rzqdzqca

i opozycja id4 rqka w rqkE na pasku lobby developerskiego, kt6rym potrzebne

sEtereny, szczeg6lnie w duzych miastach. Kosztem okolo miliona dzialkowc6w

chce siE wzbogacid grupa cwaniak6w - jest to czysty liberalizm!

Mamy nadziejg, Panie Premierze, ze zmieni pan poglqd na sprawy zwi4p,kowe

Rodzirurych Ogrod6w Dzialkowych i spelni Pan obietnice wyborcze Platformy

obywatelskiej oraz swoje wlasne w tym zakresie. Czekamy na po4/tywna

decyzjg podjqt4 przez Pana Premiera w tej sprawie, kt6r4 natychmiast

przekaZemy wszystkim dzialkowcom naszego Ogrody.

Dzialkowcy ogrodu RoD ,,Malin6wka" we wroclawiu nie zgadzajqsig na

likwidacjq teren6w dzialkowych i wyruhajqc protest w zarriarze likwidacji
Ogrodu do czego nrrierzajqwnioski Pierwszego Prezesa SN, opinia bylego

Marszalka Sejmu RP jak te| dzia\ania Ministerstwa.

Z powuhaniem

Dzialkowcy ROD,,Malin6wka"
we Wroclawiu
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