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Poslowie Platformy Obywatelskiej opracowali tzw' propozycje do nowej ustawy

o ogrodach dziatkowych. Z propozzycji tych dowie sig Pan, 2e opcja polityczna' ktorej Pan

przewodzi, zamierza/otpra*ii sig z dziatkowcami zrzeszonymi w ogolnopolskiej organizacji tj

w Polskim Zwi4zku Dzialkowc6w w sposob, ktory stosowany moze byi tylko w totalitarnych

systemach sprawowania wladzy pafi:;twowej'
propozycje do nowej ustawy o ogrodach izialkowych zakladaj4 iikwidacjE Polskiego Zwt'42'ku

Dziaikowcow, zas arlutto*cy maj4 stai sig zbiorowiskiem indywidualnych os6b dzierzawi4cych

dziatki na gruntach gminnych lut skarbu panstwa. Nie bEdzie nam wolno zrzeszac siq poza

ewentualne stowarzyJzenie w ogroclzie, co stoi w niezgodzie z konstytucyjnie zagwarantowan4

wolnoSci4 zrzeszania sig obywateli. Jako milion rodzin w Polsce, kt6rych lqczy jeden cel

zostaniemy pozbawieni lat<ielt<otwiel< pozycji we wlasnym pafstwie. Jednym stowem mamy nic nie

znaczyc i nie byc partnerem dla nikogo-, i szczegolnie dla sprawuj4cych wtadzE na wszystkich

szczeblach w kraiu.
W to miejsce propozycje poslow PO .,gwarantuj4" nam obarczenie szeregiem nakazow

i restrykcji no i oczywiScie podzrtkami nawet za swoje wlasne altany. za lo co wspolnie

wybudtwaliSmy na ogrodach dla u2y1ku wszystkich dzialkowcow.

Nikt z pos16w, ktoizy przygotowali p..,porycje i pracuj4 nad pro.lektem ustawy o ogrodach

dziaikowych, nie t onsulio*ai swoir;h ni.cny.h'ramiar6w z naszym Zwr4zkiem, ktory jest nadal

legalnym replezentantem naszych interes6w i praw. W ten spos6b poslowie PO przygotowuj4cy

propozycje do ustawy o ogrodach dz:ialkorvych wykazuj4 lekcewazenie dla naszei organizacjt. czy\i

dla dzialkowcow. Vy Oriitt nwcy wiemy, r. porio-ie PO nie.,kochajq" naszego Zwr4zku. tak jak

czgsc spoleczenstwa nie kocha czlonkow PO. Jednak w demokralycznym pai1stwie prawa nie moze

miec miejsca arogancj a wladzy wobr;c spoleczenstwa'

Powszechnie wiadomym jest. 2r: w gruntach bgd4cych w u2ytkowaniu wieczystym

polskiego ZwtqzkuDziatkowcow iairstwo widzi rozwi1zanie wielu problemow m. in' zwigkszenie

wptywiw do tudZetow ,,niedochodowych" samorz4dow terytorialnych, zwlaszcza nieustannie

banirutuiAcych gmin, zalatwienie t:oszizen bylych wtaScicieli gruntow tzw. dekretowcow Bieruta

i wielu innych intratnych interesow ku zadowoleniu komercji.

To z jednej strony dotrze, 2e wladza wid;zi te problemy, ale dlaczego chce \e rozwt4zywac naszym

kosztem" kosztem ponad miliona rrodzin dzialkowc6w w kraju?'fego zaden dziatkowiec nigdy

nie zaakceptuje i nigdy siE z tym nie pogodz ,. -.
Zbgdnym.t yUu jesip.rekonywai Pana,2e mil ion rodzin polskich dzialkowcow to rodziny ubogre

i  wwiqkszoScis4toemeryc i  i renc iSci .  Ia te |donich s igzal iczamiwiemconam groz i , jeSl i  Sejm

uchwaii tak4 ustawq o ogrodach dzialkowych jakiej chce Po, a nie tak4 jakiej chc4 dzialkowcy'

Jo kor-riec dla nas" to ograbienie nas p)rzez wladzg ze wszystkiego co nasze na dzialkach' to

ograbienie nas z nurry.h oszczEdnoSci. ktore przez dziesigciolecia gromadziliSmy w naszym

iwi4zkupo to, aby ogrody sig rozrniialy, modemizowaly atakae po to, aby ratowac ogrody' ktore

s4 niszczo n" prtit iywioly. Na te clle nie wyci4galiSmy rqki po pieni4dze ani do wladz

panstwowych, ani samorz4dowych i sponsorow teZ nie mamy'

bgrody s4 okradan e pr)ez ziodziei. ktorzy stali sig nimi jako ofiary przemian ustrojowo

go*rpojur.rych w pat'istwie a wiEc lbezrobotnymi i aby prze|y( desperacko siqgaj4 po wszystko. co

JiE z ogrod6w i dziatek da spienig2yi. Szkody v,ryrz4dzane przez zlodziei pokrywamy my sami'

Ciekawe dlaczego przyczynami tal<iego zlodziejstwa paristwo siq nie zajmuje. Nawet najmniejszei

mowy o tym nie ma w Programie dlu Polski.opracowanym i aktualnie konsultowanym przezPO'



W tym Progrumie eksponuje sig trzy gl6wne zato2enia polityki PO pn. Rodzina, Praca,

Inwestycje . W zalozeniach w odnies;ieniu ao Rodziny, niestety, nie ma nawet jednego z'danta na

temat ioi*rqtania problemu rodzin bezrobotnych, patologicznych, rodzin w wieku emery'talnym.

a takze rodzin w srednim wieku. Program dla Rodziny jest stworzony dla mlodych ludzi. To

dobrze, ale dla rodzin bezrobotnych i wykluczonych spolecznie nie ma w tyT programie Zadnych

perspektyw . Czyli takim rodzinom nie daje siE 2adnych szans na odbicie sig od dna. Dzieciom tych

iodrindajesig zaLem szansg nadzieclziczeniebiedy aprzezbiedgnazlodziejstwo.Tenproblemjest

w og6le niezauwalany w Programie dla Rodziny.

W lrogramie tym nie ma IeZ Zadnej wzmianki o rodzinach w wieku starszym Izw' po

produkcyjnym. I ztym sig trzeba nam godzii? I leszcze w dodatku zabrac nam ogrody, znrszczyc

nasz polsk i Zwi4zek Dzialkowco*, aby wla6ciciel grunt6w nie mial przeszk6d do likwidowania

ogrodow na ro1ne cele? Jeili jui nas nie uwzglgdnia sig w Programie dla Polski, to przynaimniei

niech wlaclza nie odbiera nam tego, co sami sobie stworzyliimy i zorganizowaliimy i co nam

dobrze sluiy.
Dzialkowcy w naszym Ogrodzie sa, zawiedzeni propozycjami PO. Widz4 bowiem jak na

dtonijak poslowie zPanaopcji politlrcznej gardzqubogim spoleczeristwem, jak oklamuj4 nas'

eprzld wyborami do Sejmu sami d,o naszych ogrodow przychodzlli i obiecywah,2e mo2emy byc

,potolni o ogrody, o nuy zwt4zek i my im wierzylismy. Udzielilismy w wyborach poparcia' Teraz,

kiedy- Trybunal Konstytucyjny zakwestionowal przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach

dziaikowych i trzeba uchwalenia nowych, to ci sami, ktorzy obiecywali nam dzialkowcom. 2e nic

nam nie grozi - zachowuj4 sig niczy'm oprawcy! Czy takie zachowanie przedstawicieli wladzy.iest

dopuszczalne w demokratycznym panstwie prawa?

Czy poslowie pO juz wyalieno*uii sig od narodu iwyborcow.ktorzy dali im mandat zaufant'adla

realizacji szczytnych zamierzeh w ich programach wyborczych' Czy te programy mialy stanowic

tylko tzw. przynEtg dla zdobycia elek:toratu?
Prosimy Pana Przewodnicz4r:ego. aby przyjrzaL sig temu. co szykuj4 jego partyjni koledzy

w sprawie ogrodow dzialkowych, czyl i  w sprawie mil iona rodzin w Polsce.

LeSii Sejm uchwali usraw' o ogro,ia.h clzialkowych po mySli propozycji PO, to odbierze nan-t

wszystkie dotychczasowe prawa-zwr4zane zkorzystame z dzial,ek i co najwaZniejsze - zostaniemy

pozbawieni naszego Zwi[zku, a wigc jedynej gwarancji dalszego istnienia i rozwoju ogrodow

dzialkowych. w ten sposob panstwo p,riua*i- nie tylko nas, ale i w niedalekiej przyszloSci

mo2liwoSci korzystania z dzialektal<2e naszych dzieci i wnukow. Komu wladza w pairstwie ma ma

sluzyi? Sama ,obi., aby tg wtadzEjak najtliuz ej dzierZyc, czy ma sluzyc obywatelom?

Zorgantzowups'ny'siE w Polski 2',wiqiek Dzialkowc6w, do kt6rego wybraliSmy naszych

najiepszych przedstawicieli - dziall,lowc6w i tak chcemy nadal funkcjonowai. My dziatkowcy nie

goiri,ny siE na likwidacjg naszei organi:zacji i wprowadzenta przepiso* ktore zniszcz4 ogrody

dzialkowe. Dlatego opracowaliSmy sw6j obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych, kt6ry uwzglEdnia nasze oczekiwania. Teraz zbieramy podpisy wspieraj4ce ten

projekt. Wkr6tce zostanie on wniesiony wtaz z podpisami do Seimu RP'

Nie chcemy aby zostal on wrzucony do kosza, tak jak to wiEkszoSc parlamentarna uczynrla 1uZ

z kilkoma obywatelskimi projektami ustaw. Dlatego prosimy Pana. aby przeczylal propozyc.ie

swoich partyinych kolegow i ie wlaSnie propozycje wyrzucil do kosza. bo tam jest ich wlaSciwe

mie.isce. 
'l 'e propozycje !a prob4 unicestwienia naszego ruchu dzialkowego, zorganizowanego 'iako

stowarzyszenie. co jest niczym innym jak przejawem dzialan\a wladzy przeciwko spoteczenstwu

obywatelskiemu. A iak przeciez nie moZe byi w demokratycznym panstwie prawa'

Do wiadomoSci:

1. Kluby Poselskie - wszYstkie
2. Krajowa Rada Polskiego Zwrqzku

Dzialkowcow w Warszawie.
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