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My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Górnik" w Wałbrzychu, stanowiący 
cząstkę wielomilionowego elektoratu i zarazem kilkumilionowej rzeszy polskich działkowców i 
ich rodzin, wyrażamy głęboką dezaprobatę wobec sposobu prowadzenia prac nad projektem 
ustawy o ogrodach działkowych, przez Panią Poseł Krystynę Sibińską- przewodniczącą 
Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. ustawy o ogrodach działkowych. 
W wyniku prac podkomisji, w treści projektu rzeczonej ustawy pojawiły się zapisy, które 
zdeformowały nasz projekt obywatelski I uczyniły go ułomnym. 
A jest projekt obywatelski, owocem bogatych doświadczeń naszego'działkowego ruchu i 
najlepiej artykułuje potrzeby naszego środowiska. Jego treść jest zgodna z polskim prawem. 
W naszej opinii nie istniały żadne racjonalne przesłanki do "zburzenia" bardzo dobrego 
projektu obywatelskiego. 

Zaproponowane przez podkomisję nowe zapisy - de facto- stanowią prostą ścieżkę do 
zniszczenia ruchu działkowego w Polsce. Pokazują ignorancję części posłów, -głównie z 
Pani Partii. Brutalnie pokazują bezduszność i perfidię wrogów zwykłych ludzi- działkowców, 
najczęściej osób biednych, starych i chorych. 

Od ponad dwudziestu lat z przerwami nad polskimi działkowcami trwa pełen absurdu 
chocholi taniec, wymierzony wobec nas- działkowców. Komu tak naprawdę zależy na 
wygnaniu ludzi z ogrodów działkowych- patriotom? A może w publicznej służbie kierują się ci 
pseudo-zbawiciele działkowców wartościami chrześcijańskimi?. 
Przecież Pani partia, w swej ideologii odwołuje się do wartości chrześcijańskich. 

Komu i dlaczego, zależy na skrzywdzeniu niemałej grupy polskiego społeczeństwa? 
Dlaczego nie powiedzieć działkowcom o swych brutalnych zamiarach - wprost, że chodzi o 
ludzi/którzy zbiją potem wielkie interesy dzięki obrotowi ziemią po rodzinnych ogrodach. 

Czy okłamywanie i podrzucanie działowcom bzdurnych pomysłów nie ma wpływu na nastroje 
społeczne kilkumilionowej rzeszy działkowców i ich rodzin, najbliższych- także sąsiadów? 

Potrzeba istnienia ogrodów w kształcie zaproponowanym przez samych działkowców i 
służenia milionom ludzi jest niepodważalna i tylko osoby o kamiennych sercach mogą w 
swych umysłach klecić programy pseudo-naprawcze, w rzeczywistości sprowadzające 
zupełnej likwidacji oarodów działkowych. 
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Odwołujemy się do kobiecej wrażliwości Pani Poseł I wzywamy do obrony polskich 
działkowców- takza w interesie Pani Partii. 
Z poważaniem- uczestnicy Dnia Działkowca- członkowie ROD .Górnik-: 
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1. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Warszawie 
2. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych-
Warszawa 
3.Okręgowy Zarząd Sudecki Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie- Zdroju 


