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Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiśniewo" w Wagowie gm. Pobiedziska w imieniu 
działkowców użytkujących swoje działki w Wagowie, zwraca się do Pani Marszałek , do 
przedstawicieli Sejmu oraz do organów stanowiących prawo w naszym Państwie aby w 
końcu zakończyć ciągłe nękanie działkowców. 
Jako grupa ludzi która swoje niskie dochody włożyła na urządzenie skrawka gruntu z myślą o 
tym, że na stare lata będzie mogła skorzystać z wypoczynku nie ponosząc z tego tytułu 
dużych kosztów. 
Nie stać nas na wyjazdy nad morze i do innych krajów aby chociaż raz w życiu ostatnie 
chwile spędzić atrakcyjnie i w spokoju. Jedynym możliwym naszym celem jest, aby móc w 
spokoju przebywać na tym skrawku ziemi w otoczeniu przyrody. 
Tego nam nie pozwalają ci co mają pieniądze i chcą zlikwidować te miejsca dla dużych 
pieniędzy. Od kilkunastu lat stosują rożne sposoby aby nas niepokoić. My piszemy petycje i 
apele, które dotychczas nic nie dają. Nie marny spokoju. Mamy już tego dosyć. Czy tak ma 
być w Państwie prawa, które służy społeczeństwu? 
Prosimy Panią Marszałek i osoby odpowiedzialne za stanowienie prawa, aby to w końcu 
zakończyć i pozwolić nam spędzić te ostatnie chwile życia w spokoju za trud jaki wnieśliśmy 
w urządzanie tych nieużytków. 
W ostatnim okresie do obrony naszych interesów przez Trybunałem Konstytucyjnym Komisja 
Sejmowa wyznaczyła posłów Andrzeja Derę i Stanisława Piętę. Są to przeciwnicy istnienia 
ogrodów działkowych, wychodząc z założenia, że tylko „prywata" jest prawidłowa a nie 
uznają żadnego społecznego działania, na które powołują się wszystkie organy w naszym 
państwie. 
Prosimy Panią Marszałek i osoby stanowiące prawo o spokój i zabezpieczenie naszych praw 
do skrawków ziemi. A 
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Do wiadomości: 
1. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych 
2. Krajowa Rada PZD w Warszawie. 
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