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Stanowisko Kolegium Prsesriw Srodowiska
Wodzislaw SQski Polskiego 7-wiqzku Dzialkowc6w dotycz4ce proj ektu

Platformy Obywatelskiej ,rUstawa o Rodzinnych Ogpdach
I)zialkowychr'.

Szanowny Panie PoSIe.
Celem Uttn*"y, kt6r4 Pan promuje jesc Uregulowanie firnkcjonowania ogrodnictrra
dzialkowego Wrrsz zapewnie,nie istnienia i roavoju ogrodnictwa jako elementu
inftastrr*tury miast i gmin.

Po odbytej kampanii qr 66lzinnych ogrodach dziattowych i zapoaaniu
naszych 'lzialkowc6w z projektem Platformy Obywafelskiej nastqflo ogroilme w&urzenie,
zaniepokojenie. Dzialkowcy juZ nie ufaje zapewnie,niom dawanym pnrez polityk6w.
W nasrym przekonaniu ustawa ta prowad:i do rozbicia ruchu zwiqzkowego, podziatu
rodziny dzialkowej, I w koficowej fazie do til$'idaqii ogrod6w o czym pafstvro celowo
milczycie. Dzialkowcy to nie tylko Srodowislro naszego regionq ogody sq w callym kraju:
Warszawie, Wroclawiq Walbrzychu. W pr,ojekcie z&ada sig przejgcie grwlt6w pfrrsz
gniny, bytych wlaScicieli grunt6w nadanych kiedy$ dekretem Bi€ns4 P.K.Y/.N., czy mienia
wojskowego. Jest to ponad 20 tysigcy hektan6w. Tryrrrinacie @stwo o waol3cie oplaq
kt6re o&i4i4kiesze,nie reircist6w, beaobomy'ci - to Waszatroska o losy najubozszyeh.
Projekt Ustawy nfrada lihridadg Polskiegr ZwiqzJ*u Dzialkowc6w, jego dekomunizacjg
iprzskazaniemaj4rtcu do Warszawy. ffimy: cry panstwo dolozylo nam do Zwqzkrf?
Czy jeste{my organizacjq 1xaexfrVry4 zagniajqc4 bezpieczenstwu lrraju? }v{am5r wstydzid
sig przynale2noSci do Zwrqzkfl Pvrcie?ogrrxily w Polsce to lz}lehia tadycja

Plzstarficie nas traktowa6 jak spoleczenst'wo dnrgiej kategorii uszczgsliwia,6 na silg.
Panstwo nie macie ,rpatentu na n1dro56", wsfuchqicie sig w gtosy ludu, sfanowiska
bnrmistrz6w, prezydent6w, otgffiiz;rcJi ltozanz4dowych cry czg$ci posll6w. Czy
projekt,,Obywatelski", kt6ry gwaranarje namr ciqgto$i ishienia ogrod6w, poparty'milionem
podpis6w, nie jat dla Was oczywist5rm dowode,m detuminacji do zachowania naszego
dobrajakim s4 ogrody?

Panie PoSle - ogody dzialkowe $.rosty w nasze miasta ciesz4 sig wSr6d mirxzkafc6w
ogromnQ popularno5ci4 i s4 dla wiele rodzin jedynym miejscem odpoczrynku" pafstwo to
burrycie. SlAslq TaglEbie to specyficny rsgron ftrszego krajtr, nie rawsze znajdujemy
poparcie w Warszawie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a wSr6d nich czlonkowie Trybunatu
Korst5rtucyjnego, w roku 1981 ustawq pnekazal nam grunty zakupione zx-nutz& Srodki,
dzisiaj chcecie nam zabra6, nakuj4c to jako prrywilej. Tabiqzpie wigc wszystkim poslom,
senatorong slu2bom mundurowym.



Panie Porfls Uq*g powinni pisad dzi*owcy a nie politycy. u[&orzystqicie nasze
ilo$wiadczenie i wi€dzt. cncemy, zadamy aby powsd &i.Ci kt6i *ihizie akrempolitycznym vnarconym do kosz4 ale bgizie Jnioyr spoleczefstnru.
Dzialkowcy licz4npana mqdrosd i manmienie. 
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D?isiaj my prfgqfwamy, jutro..._._

Zwyrazanri szactmku
Kolegium hezes6w
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