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SPRZECIW 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "KOLEJARZ" w Oleśnicy sprzeciwiamy się 
propozycjom ustaw o ogrodach działkowych proponowanych przez Solidarną Polskę, a także 
Platformę Obywatelską. 
Zwracamy się z prośbą o zaprzestanie prac nad projektem zespołu Pana Posła Stefana 
Huskowskiego. Przedstawiony projekt, według Zarządu ROD „KOLEJARZ" jest krzywdzący 
niesprawiedliwy dla większości działkowców i prowadzi do likwidacji.Większość działkowców to 
emeryci i renciści, których nie będzie stać na utrzymanie działek. Już teraz przy niewielkich 
opłatach wpływają do nas prośby o rozłożenie płatności za działki na raty 

Zwracamy się z prośbą Panie Premierze, aby Pana Partia - Platforma Obywatelska, jako 
partia rządząca- uszanowała własne słowa po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
które w zdecydowanej większości sprowadziły się do stwierdzeń: nie damy skrzywdzić 
działkowców „ 

Panie Premierze 
Jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej, znamy swoje prawa i jesteśmy 
zdeterminowani, aby te prawa egzekwować od rządu, który został wybrany przez nas -
obywateli(wśród nas jest bardzo dużo zwolenników i członków Pana Partii) i ma obywatelom 
służyć. 

Mamy nadzieję że nie dopuści Pan do niszczenia społeczeństwa obywatelskiego, a polityka 
Pana nie będzie polegała na sprzyjaniu interesom bogatych lobbystom i developerów, 
kosztem kilku milionów działkowców wraz z rodzinami. 

Liczymy i wierzymy że Pan, nie pozwoli zniszczyć naszego społecznego ruchu działkowców 
i pozostawi nam, w zdecydowanej większości ludziom niezamożnym, nasze „zielone oazy 
szczęścia" 

Nasze hasło w walce o nasze działki brzmi: 
TEN OGRÓD ZIELONY BEZ USTAWY BĘDZIE ZNISZCZONY. 

Z wyrazami szacunku 
uczestnicy Walnego Zebrania ROD „KOLEJARZ" 



w Oleśnicy 

PREZES ROD "KOLEJARZ" 

/ - / Krzysztof BUJAK 

SEKRETARZ ROD "KOLEJARZ" 

/ - / J o l a n t a FURMAN 

CZŁONEK ZARZĄDU 

I-I Jan CHRZANOWSKI 

WICEPREZES ROD "KOLEJARZ 

/ - / Zdzisław MROWICKI 

SKARBNIK 

/ - / Krystyna KASPRZYSZAK 

CZŁONEK ZARZĄDU 

/ - / H e n r y k NASIADEK 

DO WIADOMOŚCI: 
- Krajowa Rada PZD 
- Okręgowy Zarząd we Wrocławiu 


