
SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU SENATU RP 

Zarząd ROD „ Fantazja" we Wrocławiu w imieniu działkowców zwraca 

się do Pana jako senatora i Marszałka który stoi na straży dobrego prawa . 

Jak wszyscy wiemy Trybunał Konstytucyjny wykonał wyrok na działkowcach 
na polityczne zamówienie . Po wyroku partie na przemian wypowiadały się , 
że działkowcy mogą spokojnie spać,żadna krzywda nie może nas spotkać. 

Platforma Obywatelska pod kierownictwem pana posła Huskowskiego 
opracowała swój projekt o rodzinnych ogrodach działkowych, który w razie 
wejścia w życie , jako ustawa wyda drugi wyrok na działkowców w postaci 
horrendalnych opłat za działkę . Jak można mieć taki tupet i w uzasadnieniu 
napisać że Państwo Polskie i samorządy po wejściu w życie ustawy zarobi na 
działkowcach 10 milionów złotych . 

Panie Marszałku my działkowcy jesteśmy w większości w Pana wieku , razem 

w latach osiemdziesiątych walczyliśmy o lepszą i sprawiedliwą Polskę i co się 

okazuje w projekcie PO o rodzinnych ogrodach proponuje się przeprowadzić 

nacjonalizację na PZD od góry do dołu , przejęcie funduszu rozwoju na skarb 

państwa . 

Pytamy się Pana jako działacza Solidarności, który często i gęsto krytykował 
ustrój komunistyczny, za czasów Bieruta została przeprowadzona 
nacjonalizacja i do dziś odbija się to czkawką , czy posłowie PO mają 
korzenie z tamtych czasowi proponują dokonać na działkowcach 
nacjonalizacji . 

W sejmie jest projekt obywatelski pod którym podpisało się ponad 924 
tysiące obywateli, to powinien być dla rządzących sygnał ,że my tu jesteśmy i 
mamy też prawo domagać tego co istnieje ponad 100 lat wypracowane 
przez naszych dziadków .Majątek ogrodowy jest wypracowany przez 
działkowców, a Państwo i samorządy Polskie nie dokładają a złotówki, jak 
można wyciągać ręce nie po swoje , tylko w ustroju totalitarnym można to 



wykonać, a jednak i w demokracji są politycy którym pieniądze zaślepiają 

oczy. 

Czy o taką Polskę walczyliśmy , gdzie jest demokracja o której tak często 
Pan wspomina, w naszym przekonaniu jest to dyktatura , narzucona przez 
ludzi władzy, władza nie jest dana na zawsze , czy dla ludzi władzy prawie 
milion obywateli się nie liczy, a traktuje się nas jako drugą kategorię 
ponieważ są to emeryci renciści ludzie bezrobotni a także o niskich 
dochodach , których nie stać na wczasy zagraniczne albo krajowe . My 
działkowcy wczasy mamy na działkach, dbamy o zielone płuca miast. 

Panie Marszałku 

Mamy nadzieję że, projekt obywatelski zostanie przyjęty jako akt prawny 

już nigdy , żadna formacja polityczna nie będzie przy nim majstrowała . 
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