
P E T Y C J A 

działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz" w Sulechowie 
do Marszałek Sejmu RP i Premiera Rządu RP. 

Pani Marszałek! 
Zostaliśmy po raz kolejni oszukani, zignorowani i potraktowanie wielką pogardą przez posłów 
Platformy Obywatelskiej. 
Wyrażamy stanowczy protest w sprawie manipulacji dokonywanych przez posłów PO zasiadających 
w Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej wobec obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 
Pomimo uznania przez Pana Premiera jako wiodącego projektu obywatelskiego, posłowie PO a w 
szczególności jej przewodnicząca - Poseł Krystyną Sibińska, wykorzystując liczebną przewagę w 
podkomisji doprowadzili do wielu istotnych zmian w projekcie obywatelskim. 
Wprowadzone zmiany przez posłów PO mogą doprowadzić do tego, że nowa ustawa o ogrodach w 
ogóle nie wejdzie w życie lub doprowadzi do nierówności w traktowaniu działkowców co może być 
także niezgodne z Konstytucją. 
Nie zgadzamy się z próbą rozbicia naszej organizacji poprzez narzucanie i wprowadzanie przepisów 
do projektu ustawy, trudnych a nawet niemożliwych do wykonania przez społecznie działających 
działkowców w zarządach ogrodów. Posłowie Platformy Obywatelskiej chcą na siłę wprowadzić 
nawet najbardziej szkodliwe rozwiązania i w żadnym nie ustąpić. Nie ma dla nich żadnego znaczenia, 
że widzi to cały kraj jak próbują w biały dzień okraść milionową organizację, że chcą zabrać to, co nie 
jest ich. 
Zmftfgowalj iuż bardzo dużo cennego czasu. 
Panie Premierze ! 
Polska jest wolna i demokratyczna. Jednak pod fasadą demokracji skrywają się wielkie i 
nierozwiązane problemy społeczne. Narasta rozwarstwienie społeczne, coraz większe są obszar biedy 
i wykluczenia. Państwo nie gwarantuje wielu konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. 
Zagrożony jest i tak niski poziom życia emerytów i rencistów. 
A miało być tak pięknie - czy to znaczy, że Pan Premierze obiecał nam złote góry i gruszki na 
wierzbie ? 
SZANOWNY PANIE PREMIERZE ! 
My nie bronimy działek - bronimy naszej godności, naszego bytu. Nie godzimy się na lekceważenie, 
oszukiwanie i manipulację. 
Bulwersuje nas pogarda, cynizm i hipokryzja jaką wobec nas - swoich wyborców, reprezentują 
posłowie PO z Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej. Pańskie ugrupowanie doprowadziło 
działkowców do determinacji i wyczerpania naszej granicy wytrzymałości. 
Wierzymy, że złożone przez Pana deklaracje nie są pustymi obietnicami. Ufamy Panu iż dotrzyma Pan 
słowa, że polscy działkowcy otrzymają dobrą ustawę, która pozwoli im zachować ogrody stanowiące 
dorobek kilku pokoleń . 
Oczekujemy uchwalenia dobrego prawa. 

Sulechów, dnia 03 pazdziemika 2013 roku J / ^ ¡ 9 / 0 O 

S ^ y ^ - c b 

M 2oraqd ROD "KOIEJARZ" 
,r 46-100 SULECHÓW, ul. Łochowsko 

m, Ó67 760 966, ikr. poczt. Bt 
W feefoc 38 9660 0007 001$ 4992 02000G0) 
MP97M(4.75<175 JJEOON 00701691S1624Ó 


