
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
RODZIMY OGRÓD DZIAŁKOWY „GÓRNIK^ 

w Zgorzelcu 
uL Idzikowskiego 

email: gomilggoraelecgo2.nl NIP - 6151781949 REGON - 007015915-34490 
BANK PKO BPSA Oddział 1 w Bolesławcu 53 1020 2137 0 0 0 0 9 9 0 2 0 0 5 4 6564 

Zgorzelec 17.06 2012r. 

Ldz. 11/2012 

Do 

Marszałka Sejmu 
Prezesa Rady Ministrów 

Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej 

My Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GÓRNIK" 

w Zgorzelcu, stawiamy zdecydowany protest przeciwko zamiarom likwidacji 

Ogrodów Działkowych w Polsce. 

Jest to zamach na Polski Związek Działkowców, a jednocześnie naszych 
ogrodów. Twórcy uchwały za nic mają racje społeczne realizowane przez 
ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która gwarantuje dostęp do 
wypoczynku - służy przede wszystkim najuboższym członkom naszego związku. 
Pani Marszałek Sejmu, Panie Prezesie Rady Ministrów, Panie Ministrze 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zwracamy się do Was w 
imieniu ponad pięciuset członków Polskiego Związku Działkowców i ich rodzin 
założonego z inicjatywy Kopalni Węgla Brunatnego „TURÓW" ogrodu 
działkowego (nasz ogród istnieje już ponad 45 lat, w 2015 roku będziemy 
obchodzić 50-cio lecie ) także nie zabierajcie nam tych działek, które ciężką 



pracq je stworzyliśmy. Większość z nas jest już na emeryturze, ale nawet 70-cio 
latek czy 80-cio latek, a tacy sq potrafi się zmobilizować i z radością pracować 
na swojej działce. Mamy niskie emerytury-działka jest naszym żywicielem a 
nadwyżki naszych plonów z działek sprzedajemy mieszkańcom naszego osiedla 
w Zgorzelcu. Większość z nas przy zapowiadanych zmianach nie będzie stać na 
wykupienie tego kawałka tej ziemi. Cytuję słowa Jana Pawła II „TEJ ZIEMI" 
Ziemia jest po to żeby ją obsiewać^sadzić i zbierać plony, a nie szansą 
wzbogacenia się. Przykładem są afery gruntowe. Dotychczasowa Ustawa o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest dobra i nie wymaga żadnych zmian. 
Pozwólcie nam działkowcom u schyłku życia cieszyć się „kawałkiem zielonej 
radości" i czuć się jeszcze potrzebnymi. 

Apelujemy - zajmijcie się likwidacją bezrobocia w Polsce a Rodzinnym Ogrodom 
Działkowym dajcie spokój. 

Zajmijcie się też likwidacją nieużytków, jest ich setki tysięcy hektarów. 

W imieniu Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GÓRNIK' 

w Zgorzelcu, oraz członków Zarządu ROD 

Z poważaniem 
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