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My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nowe Osiedle" w Wałbrzychu, na 
terenie województwa dolnośląskiego, stanowiący maleńką cząstkę wielomilionowego elektoratu i 
zarazem kilkumilionowej rzeszy polskich działkowców i ich rodzin, apelujemy do Pana Premiera o 
spowodowanie, by sejmowa podkomisja pracująca nad projektem ustawy o ogrodach działkowych, 
przyjęła i przedłożyła projekt wspomnianej ustawy, w wersji obywatelskiej. Wersja ta powstała w 
naszym środowisku i najlepiej artykułuje potrzeby naszego środowiska. Jest ona zgodna z polskim 
prawem. Ponadto - co istotne- zawiera zapisy wynikające z najlepszych doświadczeń i 
półtorawiekowej tradycji naszego ruchu. 

Zaproponowane ostatnio przez podkomisję zapisy - de facto- stanowią prostą ścieżkę do 
zupełnego zniszczenia ruchu działkowego w Polsce i skrzywdzenia najczęściej ludzi zwykłych, 
prawie szarych. Pokazują ignorancję części posłów, w tym z Pana partii. Brutalnie unaoczniają 
perfidię wrogów zwykłych ludzi- działkowców, najczęściej biednych, starych i chorych. 

Od ponad 20 lat nad polskimi działkowcami trwa chocholi taniec zwiastujący kres miejsc 
przyjaznych ludziom. Komu tak naprawdę zależy na wygnaniu ludzi z ogrodów działkowych-
patriotom? A może w publicznej służbie kierują się ci zbawiciele działkowców wartościami 
chrześcijańskimi. W imię, jakich wartości od ponad 20 lat straszy się działkowców i często mami 
niedorzecznymi i abstrakcyjnymi pomysłami. 

Pytamy Pana Premiera i szefa Platformy Obywatelskiej - komu i dlaczego, zależy na 
skrzywdzeniu niemałej grupy polskiego społeczeństwa? Dlaczego nie powiedzieć działkowcom o 
swych brutalnych zamiarach wprost. Czy okłamywanie i podrzucanie działkowcom bzdurnych 
pomysłów nie ma wpływu na nastroje społeczne kilkumilionowej rzeszy działkowców i ich rodzin, 
najbliższych- także sąsiadów? 

Prosimy Pana Premiera o pomoc w dziele ratowania polskich działek. Potrzeba ich istnienia 
i służenia milionom ludzi jest niepodważalna i tylko osoby o kamiennych sercach mogą w swych 
umysłach klecić programy pseudo-naprawcze, w rzeczywistości sprowadzające ogrody do ich 
zagłady. Czy o takie rozwiązania godzące w zwykłych obywateli chodzi partii, która w swej nazwie 
ma człon- OBYWATELSKA. 
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