POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCOW
Rodzinny Ogród Działkowy im. "Pokój" we Wrocławiu
przy al. Armii Krajowej
Wrocław 25.11.2011 r.

Odezwa do Parlamentarzystów

Do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Pana Premiera Donalda Tuska, przewodniczących
Klubów Parlamentarnych PO, RP, PSL, SLD.
W imieniu własnym jak też wielu działkowców, pragnę pogratulować wyboru
reprezentowania nas działkowców w Sejmie i Rządzie RP. Naród dał wam Panowie i Panie prawo
bronić nas przez uchwalanie dobrych ustaw tak, aby nie działa się krzywda nam Polakom. Dlatego
też nie zapominajcie o swym posłannictwie wobec działkowców a szczególnie o Ustawie o ROD z
dnia 08.07.2005 r. Nie dopuście do likwidacji TEGO NASZEGO SKRAWKA - RAJU, którym jest
ogródek działkowy, który dawał nam spokój i wytchnienie przez prawie 115 lat. Czym może się
odwdzięczyć Polska znękanym życiem wiekowym działkowcom a nie tylko bo i młodym ludziom,
jak nie tym skrawkiem jałmużny którą chce odebrać Polski Parlament, Trybunał Konstytucyjny,
Rząd i Sędziowie. Jakie to piękne, gdy, 90 letni senior ze łzami w oczach przekazuje swoją działkę
młodemu pokoleniu, nie niszczcie tego, bo właśnie ogrody dają nam długowieczność? Przynajmniej
tak jest w moim ogrodzie, proszę zajrzeć na stronę internetową mego ogrodu, (ROD „Pokój"
http://www.rod_pokoj.republika.pl,) i zobaczyć jaka jest nasza historia i jak żyją nasze ogrody. A
może Rządowi zależy, aby Polak emeryt żył krócej, na to tak wygląda. Tak na marginesie to
emeryci o lasce drepczący z uśmiechem, i ludzie młodzi o niskich dochodach, których dzieci jak
słońce rozświetlają swym uśmiechem pobyt na działce, to właśnie w miastach gdzie ogrody są przy
blokowiskach, to one dają wytchnienie po ciężkim dniu pracy ich rodziców. Dziś młodych i
emerytów nie stać na wyjazd poza miasto to dla nich katorga: natomiast działki w mieście to
zbawienie, pomyślcie o tym. Posłowie PiSu i PO na czele z Marszałkiem Sejmu Grzegorzem
Schetyną który przyczynił się do takiej sytuacji w jakiej znalazły się ogrody działkowe, mieniąc się
zbawicielami ludzi biednych i rzekomo ratujących dobro narodowe jakim jest mamona, a
przyczyniają się do większego upadku - biedy i zakłamania. Czym może się odwdzięczyć Polska!
że stary człowiek znękany życiem pracował na ten skrawek jałmużny do wieku emerytalnego, a nie
tylko bo i młodzi działkowicze, których nie stać na lepsze jutro, gdyż Polska nic im nie dała, a
jeszcze zabiera ten mały skrawek „RAJU".
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