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Apel 

uczestników walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nowe 
Osiedle" w Wałbrzychu, mieście szczególnie dotkliwie odczuwającym skutki przemian, o 
wstrzymanie prac nad projektem ustawy o ogrodach działkowych, przygotowywany przez 
zespół, kierowany przez posła Stanisław Huskowski z Platformy Obywatelskiej RP. 

W projekcie ustawy, która zmierza do likwidacji w Polsce ruchu działkowego, nie zawarto -
mimo deklaracji, zapisów, które byłyby korzystne dla działkowców. Sam poseł kpi z 
działkowców, mówiąc np. że projektowana ustawa odda władzę w ręce samych działkowców. 
A z pewnością czytał Statut PZD i wie, że wszystkie składy osobowe organów statutowych 
pochodzą z demokratycznych wyborów. 

Pan poseł czyni zarzut wszystkim działkowcom, że Polski Związek Działkowców jest 
znakomicie zorganizowany. Zatem, w jego opinii nagannym jest istnienie organizacji dobrze 
funkcjonującej. Jak się to ma do procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego? Czy mamy 
rozumieć budowę społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju, poprzez likwidowanie 
legalnych stowarzyszeń? i oddawania ich pod kuratelę samorządów, na wskroś 
upolitycznionych, często -jak Pan wie-do absurdalnych rozmiarów. Innym „kwiatkiem' jest 
uniemożliwienie tworzenia ponad ogrodowych struktur, a to pozostaje w sprzeczności z 
zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

W wywiadach udzielanych przez pana posła St. Huskowskiego, przewija się troska o dochody 
gmin, jednak nigdy się nie zająknął nt. tego -co stanie się z działkowcami starymi, chorymi i 
biednymi oraz tymi, którzy swą ciężką i długą pracą przywracali zdegradowane, 
poprzemysłowe i pokopalniane grunty. Czy aby nie zostanie wyrządzona i nie zawiniona 
krzywda?, Tym bardziej, że daliśmy i dajemy z siebie wiele ciężkiej pracy na rzecz 
upiększenia krajobrazu przemysłowych miast-zwłaszcza w takich miejscach jak nasze miasto. 

Prosimy Pana o racjonalne spojrzenie na całą sprawę i spowodowanie wycofania się z prac 
nad projektem ustawy o ogrodach działkowych, autorstwa zespołu kierowanego przez pana 
posła St. Huskowskiego, bowiem w przypadku uchwalenia jej przez Sejm, w proponowanym 
kształcie, przyniesie w krótkim czasie upadek polskiego ruchu działkowego. Stanie się to 
głównie na skutek nowych dodatkowych i wysokich opłat, ograniczenia sposobów z 
korzystania z działek, a także nacjonalizację majątku wypracowanego, stworzonego przez 
działkowców. Nacjonalizację godzącą w fundamenty Państwa Prawa. 



Jednocześnie wskazujemy na dziwną grę wobec nas działkowców ze strony polityków PO, 
którzy w 2009r. uratowali nas wobec kroków jakie podjęło Prawo i Sprawiedliwość. Co 
zatem się takiego wydarzyło, że obecnie partia kierowana przez Pana Premiera, zmieniła 
stanowisko i przeszła na pozycje wrogie wobec ludzi najczęściej biednych, chorych i starych? 
Co przeszkadzało politykom Platformy Obywatelskiej w zaproszeniu reprezentantów PZD-
także nas reprezentujących- do rozmów i zasięgania opinii w rzeczonej sprawie. Wiemy też, 
że zaproszenie takie mieli b. działkowcy, którzy za łamanie prawa, wcześniej z rodzinnych 
ogrodów- zgodnie z prawem- zostali usunięci. 

Dlaczego prace nad projektem ustawy autorstwa partii Pana Premiera przebiegały długo w 
ukryciu przed działkowcami i tylko przypadek sprawił, że ujrzały one światło dzienne? 
Jak nazwać takie praktyki? 
Uczestnicy zebrania: 
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