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Działkowcy z terenu Bielska Białej, Cieszyna , Czechowic Dziedzic, Skoczowa, Ustronia, i 
Żywca obradujący na nadzwyczajnym walnym zebraniu informacyjnym po zapoznaniu 
się z propozycjami przygotowanymi przez zespół pod przewodnictwem pana posła 
Stanisława Huskowskiego z Platformy Obywatelskiej wyrażają swój zdecydowany 
sprzeciw wobec treści jakie mają znaleźć się w nowej ustawie o ogrodach działkowych. 
Zespół pod kierownictwem pana posła Stanisława Huskowskiego nie rozumie lub nie 
chce zrozumieć idei ogrodnictwa działkowego, które ma już 110 letnią tradycję w Polsce. 
Propozycje jakie przedstawia ten zespół doprowadzą w końcu do likwidacji ogrodów 
działkowych a co za tym się kryje do całkowitego zaniku ruchu ogrodnictwa działkowego 
w naszym kraju. Dorobek działkowców a tym samym dorobek Polskiego Związku 
Działkowców , który został wypracowany na przestrzeni dziesiątków lat doprowadzi w 
demokratycznym państwie prawa do likwidacji ogrodów działkowych a kosztami tej 
likwidacji zamierzają obciążyć samych działkowców - działkowców, którzy tworzyli swoje 
działki przeważnie na hałdach , wysypiskach śmieci, nie chcianych terenach miejskich. 
Na takie nie przemyślane pomysły nigdy nie będzie zgody działkowców i sympatyków 
ogrodów działkowych. 
Okazuje się ,że obietnice składane publicznie przez Posłów Platformy Obywatelskiej są 
niczym wobec propozycji jakie przedstawił zespół pana Posła Stanisława Huskowskiego z 
16 listopada 2012 roku. 
Po przeanalizowaniu propozycji okazuje się ,że interes Polskich działkowców nie jest już 
tak ważny jaki był przed wyborami parlamentarnymi - ważniejsze są interesy właścicieli 
gruntów na których znajdują się ogrody działkowe. 
Działkowcy z Podbeskidzia zwracają się z prośbą do: 
Klubu Parlamentarnego PO 
Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz 
Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska 
o odstąpienie od tworzenia przez Platformę Obywatelską swojego projektu i poparcie 
projektu „O rodzinnych Ogrodach Działkowych" złożonym do Laski Marszałkowskiej przez 
działkowców , który jest zgodny z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego szanując przy 
tym prawa działkowców. 

Załącznik: 
Podpisy - sygnatariusze obecni na obradach. 


