
Wrocław, 20 września 2013 r. 

Apel 
do posłów Platformy Obywatelskiej - członków Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmu 

My członkowie Polskiego Związku Działkowców - działkowcy sudeccy, uczestniczący w 
manifestacji działkowców dolnośląskich we Wrocławiu 

żądamy 

od posłów Platformy Obywatelskiej - członków Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmu, wycofania 
poprawek, które wnieśliście wbrew naszej woli do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Nikt Was nie upoważnił, abyście bez nas i za za nas przerobili obywatelski 
projekt ustawy w projekt ustawy posłów PO, czyli projekt dla deweloperów. 
Wasze dotychczasowe poczynania w pracach Podkomisji są wymierzone przeciwko ogrodom 
działkowym, przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców a więc przeciwko milionowi rodzin 
działkowców. 

Jak dotychczas, w pracach nad naszym projektem ustawy wykazaliście się całkowitą 
nieznajomością prawa i realiów w rodzinnych ogrodach działkowych. Waszym celem jest jedno -
udostępnić tereny rodzinnych ogrodów działkowych dla deweloperów. 
Ze szczególną premedytacją i wyrachowaniem postępuje przewodnicząca Podkomisji - Pani 
Krystyna Sibińska, która wobec naszych słusznych celów, jakie zapisaliśmy w obywatelskim 
projekcie, prezentuje swoją arogancję, butę i pogardę. . Jednym słowem ukazuje nam prawdziwe 
oblicze i zamiary posłów PO wobec miliona rodzin polskich działkowców i ogrodów. 

» 

Apelujemy 
o zaprzestania walki z działkowcami i pozwolić nam trwać w jedności, w naszym Polskim 
Związku Działkowców. Ten Związek, to my - milion rodzin w Polsce. W demokratycznym 
państwie prawa nikt i żadna władza nie ma prawa niszczyć nas, jako społeczeństwa 
obywatelskiego, które legalnie służy wszystkim mieszkańcom miast. 

Posłowie PO. Wasze dotychczasowe działania w pracach Podkomisji i sposób traktowania 
strony społecznej są kontynuacją dążeń do faktycznej likwidacji ogrodów działkowych w Polsce i 
ogólnopolskiej naszej organizacji. Nigdy nie zaakceptujemy Waszego okłamywania działkowców, 
Waszych manipulacji nad tworzeniem prawa dla nas i Waszej pogardy wobec nas. Nie odgrażamy 
się. Ale zapamiętamy my i nasze dzieci, kto nam wyrządził krzywdę. 
Pamiętajcie, że odpowiedzialność za skutki uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
w wersji przez Was przeforsowanej, poniesie wyłącznie kierownictwo Platformy Obywatelskiej 
oraz Wy - posłowie tej partii. 

Apel niniejszy przekazujemy również do: 
1. Pani Ewy Kopacz 

Marszałek Sejmu RP. 
2. Donalda Tuska 

Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej RP. 

W imieniu manifestujących 
działkowców sudeckich 
/ - / Marian Rosiński 
działkowiec ze Świdnicy 

Do wiadomości: 
1.Kraj owa Rada 

Polskiego Związku Działkowców. 
2. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD. 


