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Głogów dn. 19.01.2013 r. 

Pan 
Donald Tusk 
Premier Rządu 
Rzeczpospolitej Polski 

Panie Premierze! 

Zarząd Rodzinnych ogrodów Działkowych im. Dzieci Głogowskich i ROD „Relax", w 
Głogowie działając z upoważnienia działkowców uczestników walnego zebrania 
informacyjnego w dniu 19 stycznia 2013r. Po zapoznaniu się założeniami do projektu 
ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Posła PO Pana Stanisława Huskowskiego. 
Działkowcy są wzburzeni dlatego też postanowiliśmy zwrócić się w tej sprawie 
bezpośrednio do Pana Panie Premierze o pomoc. 

Panie Premierze ! 

Propozycje Posła Pana Stanisława Huskowskiego są krzywdzące i budzą 
niepokój całej rzeszy działkowców i naszej niezależnej samorządnej organizacji PZD. 

Działkowcy analizując propozycje ustawy o ogrodach Pana Posła stwierdzili, że 
proponowany projekt jest przeciwny rozwojowi ogrodnictwa działkowego pozbawia nas 
dotychczasowych praw zakładając znaczne ograniczenia praw do działek. 

Spowoduje to pogorszenie funkcjonowania ogrodów, a w perspektywie lat do 
likwidacji ogrodów działkowych w Polsce. 

Działkowcy nie mogą się pogodzić z tym, że mogą być pozbawieni dorobku 
całego życia zakładając ogrody na ugorach i nieużytkach ciężką pracą przekształcili je 
w oazy zieleni, płuca miast. 
Nasuwa się pytanie czy tak ma wyglądać społeczeństwo obywatelskie ta polityka 
zaspokajania bogatych lobbystów może okazać się zgubna dla społeczeństwa. 
Czym ta grupa społeczna zasłużyła na takie potraktowanie ,to my i nasza organizacja 
PZD zagospodarowaliśmy ludzi w wieku poprodukcyjnych emerytów, rencistów i wielu 
bezrobotnych aktywizując ich do upraw w ogrodach i spędzenia wolnego czasu. 

My działkowcy stanowczo stwierdzamy Projekt Obywatelski o Rodzinnych 
Ogrodach działkowych jest projektem akceptowanym przez całą milionową rzeszę 
działkowców i spełnia nasze oczekiwania. 

Posłowie Platformy Obywatelskiej zapraszani na spotkania organizowane przez 
działkowców po wysłuchaniu naszych argumentów całkowicie się z nami solidaryzują 
podkreślając ,że proponowany projekt nie jest jeszcze projektem klubowymi możliwe 



są zmiany korzystne dla działkowców. Jesteśmy działkowcami i wyborcami, a nasze 
głosy wysłuchają Posłowie PO. 

Panie premierze ! 

Wszyscy działkowcy liczymy ,że Pan jako Szef Rządu RP i Klubu Parlamentarnego PO 
stanie w obronie działkowców najuboższej warstwy społecznej w przeważającej liczbie 
emerytów i rencistów. 
My działkowcy nigdy nie wyciągaliśmy rąk o dotacje z budżetów gmin i państwa sami 
utrzymujemy nasze ogrody i organizacje ponosząc koszty funkcjonowania. 

Panie Premierze Pan osobiście stwierdził, że nie pozwoli skrzywdzić działkowców 
podobnie jak i inni posłowie. Pańskie zaangażowanie i pomoc może okazać się 
decydujące o przyszłości ogrodnictwa w Polsce wierzymy, że Pan nas nie zawiedzie. 

Do wiadomości: 
1. Premier Rządu RP 
2. Rada Krajowa PZD 
3. OZ PZD w Legnicy 
4. a/a 
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