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Polski Związek Działkowców 

L.dz. Uf /2013 Opole, dnia 22.01.2013 r. 

Pani 
Ewa KOPACZ 
Marszałek Sejmu RP 

Stanowisko 
uczestników otwartego walnego zebrania informacyjnego 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych: 
„KASZTELANKA", „SZANIEC" i „ODRA" w Opolu 

w sprawie „Propozycji do ustawy o ogrodach działkowych" 
posłów Platformy Obywatelskiej 

Dla uczestników spotkania informacyjnego reprezentujących ok. 1100 
działkowców na terenie dzielnicy Zaodrze w Opolu, znacznie większym 
szokiem od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. są 
propozycje do nowej ustawy o ogrodach działkowych opracowane przez 
zespół parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła 
Stanisława Huskowskiego z Wrocławia. 

Upublicznione propozycje w/w zespołu i przyjęte przez Klub 
Parlamentarny PO są w zasadzie zapisami gotowych przepisów ustawy 
0 ogrodach działkowych i w całej rozciągłości prezentują stosunek Platformy 
Obywatelskiej do działkowców, ogrodów i Związku, który działkowcy tworzą. 

Obietnice po wyroku Trybunału Konstytucyjnego były tego samego 
rodzaju, co obietnice dawane w kampanii wyborczej. 

W tych propozycjach wskazuje się jakie konsekwencje organizacyjne 
1 finansowe poniesie prawie milion polskich rodzin, w przypadku uchwalenia 
proponowanych rozwiązań. Gołym okiem widać tutaj jaka prosta filozofia 
przyświecała autorom tego antyobywatelskiego projektu - nie będzie nam tu 
żaden działkowiec, a już na pewno nie jakiś ogólnopolski związek, stawał na 
drodze do kasy, jaką można wyciągnąć z gruntów ogrodów. 

To motto przyświeca całemu projektowi, a jego podstawowym celem jest 
fizyczne i ekonomiczne zniszczenie ogrodów w Polsce. 
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Zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu o niedopuszczenie na takie 
grabieżcze rozwiązania prowadzone w majestacie prawa, których nie 
oczekuje polskie społeczeństwo, a jedynie garstka antyobywatelskich 
i antyrodzinnych pazernych dorobkiewiczów i niegodziwych polityków 
nieliczących się ze zdaniem zwykłych obywateli. 

Czy na takie haniebne potraktowanie działkowców oczekuje nasze 
społeczeństwo, aby majątek wypracowany własną pracą i za własne 
pieniądze należy im odebrać? 

Czym działkowcy zawinili partii rządzącej, która tak usilnie dąży do 
zniszczenia ich działek i ogrodów działkowych? Tego nie dokonał nawet 
żaden najeźdźca i żaden rząd na przestrzeni lat od 1945 roku. 

Zapytujemy dlaczego nasze państwo, propagując i promując politykę 
prorodzinną pozwala sobie na traktowanie rodzin o najniższym statusie 
majątkowym w tak okrutny i perfidny sposób. 

My działkowcy będziemy nadal walczyć o swoje i prawo do 
samoorganizacji tak potężnego ruchu działkowego, który w niczym naszemu 
Państwu i obywatelom nie zagraża. 

Zwracamy się z prośbą o opamiętanie się i nie krzywdzenie 10% 
polskich obywateli. 

Z poważaniem 
w imieniu działkowców -
uczestników walnego zabrania 
podpisują Prezesi Zarządów ROD: 

ROD „KASZTELANKA" ROD „SZANIEC ROD„ODRA 

/-/Józef Kokot /-/Andrzej Czerwonka /-/Zygmunt Popielarczyk 

Do wiadomości - Przewodniczący Klubów Parlamentarnych i Poselskich: 

Rafał GRUPIŃSKI 
Jan BURY 

- PO 
- PSL 

Mariusz BŁASZCZAK - PiS 
Arkadiusz MULARCZYK - „Solidarna Polska 
Leszek MILLER 
Janusz PALIKOT 

- SLD 
- „Ruch Palikowa 
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