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Szanowna Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej! 

Zwracam się do Pani z apelem jako działkowiec, członek Polskiego Związku Działkowców z 32 letnim stażem 

w uprawianiu małego skrawka naszej polskiej ziemi. 

Aż trudno uwierzyć - Polska należąca do Unii Europejskiej a polscy decydenci podejmują działania, które 

zmierzają do zniszczenia Polskiego Związku Działkowców - organizacji jakoby przestępczej. Nasuwa się proste 

pytanie: „czy my Polacy żyjemy w państwie prawa?". Czy polscy działkowicze to nie obywatele tego kraju?. 

Dlaczego wytacza się tak ciężkie armaty przeciw emerytom, rencistom, obywateli be2 pracy, bezdomnych, 

którzy nie mają stałego miejsca zameldowania, dzieciom, wnukom, którzy z dziadkami poznąją przyrodę i dobro 

służące z uprawy działki? 

Przy każdej nadarząjącej się okazji przedstawiciele naszego Państwa: Pan Prezydent, Premier, odpowiedzialni 

ministrowie, posłowie i senatorowie wmawiają nam, że żyjemy w państwie prawa, które broni obywateli i działa 

w ich interesie, a nasza ustawa z 08 lipca 2005 r. od trzech lat jest zaciekle atakowana zarówno przez władze 

wykonawcze, jak i władze ustawodawcze. 

Szanowna Pani Marszałek Sejm ul 

Od Ponad dwudziestu lat bronimy naszych praw nabytych. Bronimy naszej egzystencji. Nie pozwolimy na 

kolejne eksperymenty prawne. 

Szanowna Pani Marszałek Sejmul 

Działkowcy mąją dość obrazy, poniżania i straszenia oraz ciągłego wzniecania niepokojów na naszych 

ogrodach. My działkowicze doskonale wiemy, co decydenci chcą nam zabrać. Co im przeszkadza w Ustawie o 

Rodzinnych Ogrodach Działkowych? 

Nie będę wymieniał, kto się nami zajmiye w skali krąju. A są to dziesiątki instytucji państwowych. Jako 

działkowiec mam żal do byłego Marszałka Sejmu R.P., który skierował 18 grudnia 2010 r. stanowisko w 

sprawie zaskarżenia Ustawy o R.O.D. do Trybunału Konstytucyjnego. Przytoczę cytat ze stanowiska Pana 

Marszałka. W uwagach końcowych twierdzi on, że widzi konieczność przeprowadzenia fundamentalnej zmiany 

Ustawy o R.O.D. Jest zwolennikiem radykalnej zmiany sytuacji prawnej działkowców i ogrodów. 

Pytam się; „A kto uchwalił ustawę w dniu 08 lipca 2005 r.?'\ Kolejna ustawa do kosza?, bubel prawny i 

¿tsislacyjny? 

Szanowna Pani Marszałekl 

Czas skończyć z ośmieszaniem Państwa Polskiego przez np. byłego Marszałka Sejmu. Uwagi Pana Marszałka są 

bardzo groźne poprzez wprowadzenie zmian zapisów w Ustawie o R.O.D. Dla samych działkowców zmiany 

będą wręcz tragiczne i bolesne. 

Pani Marszałek, ratuj nas - polskich ciziałkowcówi 

Jeden milion działkowców czeka na Pani decyzję. • 

Działkowiec 
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Okręg Pilski 


