
STANOWISKO

V Okrggoweg o Zjazdu Delegat6w

Pof skiego Zwiqzku Dzialkowcdw

w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2015r.

ws. wybor6w parlamentarnych

W biezqcym roku Polacy, co najmniej trzykrotnie mog4 p6jS6 do lokalu
wyborczego i wrzucid sw6j glos do umy. Jak pokazala frekwencja wborcza z
ostatnich wybor6w prezydenckich - podobno najbardziej lubianych przez polak6w

- z tego pr4'wileju korzysta niewielu (45,96% w pierwszej twze i 55,34%o w
drugiej turze). Tylko blisko polowa spoleczeristwa chce miei wprywu na to, kto
bqdzie rz4dzll Polsk4, a takle naszymi sprawami niemalze w kaZdej dziedzinie
irycia. Jeszcze 97 lat temu kobiety parasolkami warcryly o przyzranie im praw
wyborczych. Dzi6 z takim trudem wywalczone prawo do glosowania jest
traktowane jako zupelnie niepotrzebne. J6zef pilsudski podpisui4c 2g listopada
1918r. dekret, w kt6rym potwierdzono, 2e ,,Wyborcq do Sejmu jest kaidy obywatel
pafistwa bez r62nicy plct, byl przekonany, Ze kobiety nie bgd4 potrafily w
racjonalny spos6b dysponowad swoim prawem wyborczpnn. Tymczasem jak



pokazuj4 aktualne dane wyborcze- racjonalne korzystanie ze swoich praw i

pr4,wilej6w to problem nie kobiet, ale calego spoleczeristwa polskiego.

Jak pokazuje historia, stowarzyszeni w og6lnopolskim stowarzyszeniu Polski

Zwi4zek Dzialkowc6w uZytkownicy dzialek sq bardzo duZym elektoratem, kt6rego

glosy mog4 przewuiry| szalg wyborcz4. W ostatnich wyborach jedynie niewiele

ponad p61 miliona os6b zadecydowalo o tym, kto zostanie prezydentem Rp na

kolejne 4 lata. Jesieniq odbgdq sig wybory parlamentame. Bgdziemy mogli w

realny spos6b wplyn46 nie tylko na to, kto bgdzie sprawowal rzeczywistqwladzg w

Polsce, ale takze w jaki spos6b bgd4 postrzegane ogrody dzialkowe i jaka czeka je

przyszlo56. Trzeba przy tym pamigtai, Ze obietnice wyborcze to jedno, a ich

wypelnianie to zupelnie inna rzecz. patrz4c pnez prynnat nieustaj4cych

problem6w Srodowiska dzialkowego z wladz4 - mozemy pokaza(, osobom, kt6re s4

za likwidacj4 ogrod6w i za sprzeda2q bgd4cych we wladaniu dzialkowc6w teren6w

- czerwonq kartkg. Rozliczmy wigc tych, kr6rzy przez ostatnie 4 lata mieli

mo2liwo56 stanowienia prawa i obrony dzialkowc6w i przyj rz.vj my sig ich

wszystkim wvpowiedziom. oceimy uczciwie czy zaslugui4na to, bysmy placili im
dalej wynagro dzenie za ich praca, bo to przeciez my obywatele ponosimy koszt

utrzymania parlamentarryst6w. To szansa dla calego srodowiska, by zmieni6 te

osoby, kt6re w ci4gu ostatnich lat nie chcialy w swoich biurach przyjmowad

dzialkowc6w z ich problemami, kt6rzy zantykali sig i uciekali od nas4rch

problem6w, kt6rzy stawiali pieni4dz i wartosd ziemi ponad nasze dobro - nie dai4c

nam nadziei i szans na zachowanie tego, co dla wielu rodzin jest powodem do

dumy i niepodwa2alnym wsparciem materialnym w tych trudnych czasach _

ogrod6w dzialkowych.

Z przygotowanego w 2014 r. przez Szkolg Gl6wn4 psychologii spolecznej w
warszawie badania pt. ,,Demokratyczny Audyt polski" opisui4cego caloriciowo



stan naszej demokracj i wynika, Ze ponad polowa ankietowanych nigdy nie brala

udzialu w jakichkolwiek dzialaniach obywatelskich. Jeszcze gorzej na tym tle

wypada poziom zaanguhowania rta rzecz spolecznoSci lokalnej - dZ 7 syo

ankietowanych w ci4gu minionego roku nie podjglo na tym polu zadnej

aktywno$ci. Nie b4dZmy biemi i nieracjonalni. Sytuacja ogrod6w dzialkowych z

kaZdym rokiem staj e sig coraz trudniejsza, a lobby biznesowe coraz bardziej

bezpardonowo sigga po wlasnoSd dzialkowc6w, za nic maj4c czlowieka i jego

pracg. Razem mozemy wigcej - kazdy obywatel-dzialkowiec oddaj4c glos w
wyborach parlamentarnych mo2e mie6 bezpo6redni wptyw na to, jak bgd4

postrzegane i bronione ogrody dzialkowe. Jak trudna i nier6wna jest to walka

pokanj4 relacje z wladzami Warszawy, kt6re bgd4c zwi4zane z platform4

Oblvatelsk4 nie tylko blokui4 uchwalenie i przyiEcie statutu pZD parali,;'oi4c

praca milionowej organizacj i, ale r6wnie2 oddai 4c bez rzetelnej kontroli i
dokladnej analizy dowod6w, cenne grunty na rzecz bytych wlascicieli i ich

spadkobierc6w lub te2 os6b, kt6re roszczenia te po prostu odkupily zabezcen. rle
sA warte obietnice polityk6w mogli6my oceni6 juZ po wyroku TK, gdy politycy

najpierw deklarowali, ze ogrodom nie stanie sig krzywda, a zaledwie parg miesigcy

p6Zniej pojawity sig projekty ustawy dzialkowej m.in. klubu pO, kt6re miaty

doprowadzi6 do calkowitej likwidacj i ogrod6w dzialkowych.

Je2eli chcemy, by nasze srodowisko moglo realnie warczy(, o przetrwanie i
zachowanie naszego dorobku dlapnyszlychpokoleri musimy dEiry(, do tego, by w
parlamencie mie6 swoich reprezentant6w - uczciwych ludzi, kt6rzy w swojej

dotychczasowej pracy pokazali swoje zaangazowanie w dzialkowe tematy i sprawy

i popierali nasze inicjatywy ustawodawcze i dawali mocne wsparcie w innych
sprawach.



Badania socjolog6w pokazuj4, 2e Polacy chc4 podejmowa6 waZne decyzje,

ale jednocze6nie nie wierz4, Ze mogq coS zmieni6. Zamiast narzeka( i szuka6

winnych w6r6d innych mozemy wziq6 sprawy we wlasne rgce i wskazai

odpowiedzialnych ludzi, kt6rzy nie uwa2aj1 altan dzialkowych ,,za budy" a

dzialkowc6w za,,leSnych dziadk6w".

Warszawa. 13 czerwca 2015r.


