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W a r s z a w a 

Członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej obradujący na posiedzeniu w dniu 
dzisiejszym przeanalizowali postępy prac nad uchwaleniem nowej Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych i ze smutkiem stwierdzają ogromne 
kłamstwo polityków, szczególnie Platformy Obywatelskiej potwierdzają to 
wypowiedzi (mamy nagrane na taśmie) w czasie manifestacji polskich 
działkowców w Warszawie 10.10.2013r.. 
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Poseł Rafał Grupiński z trybuny 
przed Sejmem RP zapewniał kochani działkowcy możecie jechać do domów, 
ustawa przyjazna Wam będzie uchwalona na czas, gwarantuję !... kłamał ? 
Premier Rządu RP Donald Tusk na spotkaniu w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym latem 2013r w Warszawie, obiecywał osobiście zapewnię 
działkowcom bezpieczeństwo i popieram Wasz projekt obywatelski i co ? 
Potwierdza się stara prawda polityk prawdy nie mówi nawet przez sen, 
co dla niego znaczy milion rodzin działkowców polskich ? ... 
Czytamy na stronie Sejmu RP program posiedzenia na dni 19.20,21 listopad 
2013r i brak nadal; czytania projektu uchwały o ROD. 
Przypominamy , że 21 stycznia 2014 zniknie prawna ochrona dla ogrodów 
działkowych i dla działkowców. I 
Pomysł Pana Przewodniczącego PO p. Donalda Tuska i jego ugrupowania, 
podzielenia działkowców na białych i czarnych jest absurdalny , niezgodny z 
Konstytucja RP , patrz : zapis proponowany przez PO, art.30 nowej ustawy. 
W ten sposób można skutecznie zniweczyć ponad 100-letni dorobek polskiego 
ruchu działkowców i zaprzepaścić ideę polskiego ogrodnictwa działkowego, 
służącego prawie milionowi polskich rodzin. 
Oczekujemy od Pana Panie Premierze RP potwierdzenia, że nie zapisze się Pan 
w historii jako grabarz polskich ogrodów działkowych. 
Milion rodzin polskich i ich członkowie, będzie pamiętało w najbliższych 
wyborach , jak nas działkowców potraktowała Platforma Obywatelska i Jej 
wierni sojusznicy z PSL w Sejmie RP i Rządzie. 
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