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Ze zdumieniem czytam założenia zespołu posłów PO do ustawy o ROD. Propozycje posła 
S.Huskowskiego eliminują ogrody działkowe w tym kraju. Czym projekt ustawy zespołu PO różni 
się od dekretów Bieruta? Ziemie na których znajdują się ogrody działkowe otrzymaliśmy nie od 
obecnej Rzeczpospolitej. Ziemie pod ogrody zostały przeznaczone po odzyskaniu niepodległości. 
W czasach kiedy społeczeństwo było biedne. W obecnym okresie ubóstwo jest na porządku 
dziennym. Dlaczego posłowie PO tym się nie zajmują? Po II-giej wojnie światowej, Wałbrzych był 
najbardziej uprzemysłowionym miastem Dolnego Śląska. Po decyzjach posłów jest jednym z 
najbiedniejszych. Bezrobocie sięga 30%. Niektórym ludziom działki pomagają przeżyć. Ogrody są 
okradane, dewastowane przez: zbieraczy złomu, kopaczy węgla. Wycinane są okoliczne lasy. 
Drewno z tych wycinek idzie na zabudowę wykopów, z których wydobywany jest węgiel, jak 
również na opał. Dlaczego tym nie zajmuj się posłowie PO? W jednym z punktów projektu ustawy 
o ROD posła Huskowskiego, czytam „brak trwałego powiązania altany z gruntem". Na czym tę 
altanę postawić? Dobrze by zrobił poseł Huskowski gdyby porozmawiał z budowlańcami. Ciekawi 
mnie czy ustawa nad którą pracują posłowie PO nie będzie znów bublem prawnym. W ubiegłym 
roku w prasie było zestawienie aktów prawnych. Wynikało z tego zestawienia, że większość trzeba 
było poprawiać, nowelizować zanim zostały opublikowane. Wstyd panie i panowie posłowie. 
Platforma Obywatelska opracowała Program dla Polski, który jest konsultowany. W tym programie 
znajdują się trzy główne założenia polityki PO: Rodzina, Praca, Inwestycje. W Programie dla 
Rodziny, nie ma nic na temat rodzin bezrobotnych, rodzin w wieku emerytalnym, rodzin 
patologicznych. Tym należy się zająć, a nie niszczyć ogrody. Jak zwykle w takich sytuacjach 
najbardziej odczują to ludzie biedni. Po roku 1989 wydawało się, że żyjemy w demokratycznym 
państwie prawa. Mam co do tego wątpliwości. Młodzi z tego kraju wyjeżdżają, wcale mnie to nie 
dziwi. Mam nadzieję że projekt ustawy opracowany przez Związek trafi pod obrady Sejmu. 
Głosując na obecny skład posłów miałem nadzieję na dotrzymanie politycznych obietnic. Srodze 
się na tym zawiodłem, ale niedługo będą następne wybory. Nie tylko Ja będę o tym pamiętał ale 
cała rodzina działkowców. 

Z poważaniem 

Tadeusz Łazuka 

Do wiadomości: 
1. Kluby Poselskie-wszystkie. 
2. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Warszawie. 


