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Szanowny Panie Prezesie,
Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku
Działkowców pragnie w imieniu własnym oraz rodzin użytkujących działki
w ogrodach położonych na terenie województwa łódzkiego złożyć gratulacje
z okazji ogromnego sukcesu jakim jest skuteczne przeprowadzenie projektu
obywatelskiego przez prace legislacyjne w parlamencie.
Przyjęcie ustawy przez Sejm nie byłoby możliwe gdyby nie determinacja
i wiara, których nigdy Panu nie zabrakło w działaniach na rzecz polskich
działkowców.
Gorące i serdeczne podziękowania należą się również Pełnomocnikom Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej, którzy prezentując niezwykle wysoki poziom
wiedzy w fachowy i kompetentny sposób uczestniczyli we wszystkich etapach
jakie przeszła ustawa.
To dzięki Państwu polscy działkowcy otrzymują dobrą ustawę, a tym samym nie
będą narażeni na negatywne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego !

Panie Prezesie !
Ostatnie miesiące to trudny i niepewny czas dla naszego środowiska. Pracując
na rzecz ogrodów Pan oraz wszyscy, którzy podejmowali starania na rzecz
projektu obywatelskiego musieli zmierzyć się z wieloma przeciwnościami,
pokonać upór środowisk politycznych, być narażonym na pomówienia,
szkalowanie i szarganie dobrego imienia. Na tym większy szacunek i uznanie
Państwo zasługujecie.
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Panie Prezesie !
Działkowcy z naszego okręgu masowo odpowiedzieli na Pana apel o jedność
i mobilizację gdyż podobnie jak Pan wierzą, że przyszłość ogrodów to zbyt
wielka sprawa, by o nią nie walczyć !
Wychodzimy z tej walki zwycięsko, a Związek zyskuje jeszcze silniejszy
fundament. Udowodniliśmy, że posiadamy bezcenny kapitał jakim są ludzie bez
reszty oddani ogrodom.
Dziękując Panu i Pełnomocnikom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ufamy,
iż przyszłość będzie jasna i stabilna, a działkowcy i ich rodziny będą mogli
w spokoju cieszyć się owocami pracy na działce.
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