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W pią tek 20 wrze śnia 2013 r. na te re nie ca łe go kra ju od go dzi ny 11.00 dział kow cy ma ni -
fe sto wa li przed sie dzi ba mi 16. urzę dów wo je wódz kich. W ten spo sób za re ago wa li na prze -
bieg ob rad i wy ni ki prac sej mo wej Pod ko mi sji nad zwy czaj nej, w któ rej zo sta ły po gwał co ne
wszyst kie za sa dy de mo kra cji przez oczy wi stą ma ni pu la cję i eli mi na cję wnio sków przed -
sta wi cie li Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ rzy
dwu krot nie bez sku tecz nie pró bo wa li wpły nąć na Pod ko mi sję i włą czyć do za kre su jej prac
rów nież i po praw ki Ko mi te tu, któ re są ko rzyst ne dla dział kow ców. Ma ni fe stu ją cy wy ra zi -
li tak że swo je zde cy do wa ne po par cie dla pro jek tu oby wa tel skie go oraz po trze bę obro ny je -
go za pi sów. Nie są za do wo le ni z opóź nia nia pro ce su le gi sla cyj ne go i prób wpro wa dze nia
do pro jek tu usta wy o ROD roz wią zań praw nych, któ re go dzą w ich pra wa i in te re sy bądź
po wo du ją, iż pro jekt ten mo że zo stać za kwe stio no wa ny ze wzglę du na nie zgod ność z Kon -
sty tu cją RP. Dział kow cy nie chcą być dłu żej lek ce wa że ni przez po li ty ków w sy tu acji, gdy
dal sze ist nie nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce jest re al nie za gro żo ne. Nie wie -
rzą w szcze rość in ten cji po słów, a wręcz za rzu ca ją im dzia ła nie na nie ko rzyść ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go po przez ce lo we wstrzy my wa nie po stę pów w ich pra cach nad usta wą.

Ma ni fe sta cje od by ły się w 16 mia stach: Bia ły stok, Szcze cin, Wro cław, Go rzów Wiel ko -
pol ski, Olsz tyn, Łódź, Bydgoszcz, War sza wa, Ka to wi ce, Po znań, Lu blin, Rze szów, Kiel ce,
Gdańsk, Opo le i Kra ków. Wzię ło w nich udział łącz nie po nad 10 000 dział kow ców, co jest
zgod ne z za ło że nia mi or ga ni za to rów. Przed sta wi cie le ma ni fe stu ją cych spo tka li się z 2 wo -
je wo da mi, 7 wi ce wo je wo da mi, 1 mar szał kiem oraz 1 wi ce pre zy den tem. Zło żo no 25 do ku -
men tów wy ra ża ją cych w swej tre ści to, o co wal czą dział kow cy. By ły to pe ty cje, ma ni fe sty,
ape le, ode zwy, sta no wi ska bądź re zo lu cje.

Na ma ni fe sta cji obec ni by li nie tyl ko dział kow cy, ale też mi ło śni cy i sym pa ty cy ogro dów
dział ko wych. Wśród nich zna la zło się wie lu sa mo rzą dow ców. Dział kow ców pod czas zgro -
ma dze nia wspar li tak że swo ją obec no ścią przed sta wi cie le OPZZ, Sto wa rzy sze nia „Oby wa -
te le de cy du ją”, „So li dar no ści” oraz Par tii Eme ry tów i Ren ci stów RP. Dzia łow ców wspie ra li
też po sło wie. Z Ru chu Pa li ko ta obec ni by li m.in: Win cen ty El sner, Wi told Kle pacz i Je rzy
Bor kow ski. Na ma ni fe sta cjach obec ni by li tak że po sło wie PiS: Bar tosz Kow nac ki, Mi chał
Jach, Le szek Do brzyń ski, Ma rek Ma tu szew ski, Jan To ma szew ski i Ta de usz Dziu ba. Nie za -
bra kło tak że po słów SLD, któ rzy wspar li dzia ła nia dział kow ców. Obec ny był m.in.: To masz
Ka miń ski. Z ra mie nia PSL na ma ni fe sta cji dział kow ców obec ny był Ma rek Gos.

Uczest ni cy ma ni fe sta cji mie li ze so bą trans pa ren ty i ban ne ry, z ta ki mi ha sła mi, jak np.:
„Pro jekt oby wa tel ski to oca le nie ogro dów”,
„Ra zem obro ni my dział ki”,
„Tyl ko oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD gwa ran cją ist nie nia ogro dów dział ko wych”,
„Po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej – nie li kwi duj cie ogro dów dział ko wych”,
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„Plat for ma De we lo per ska”,
„TAK – dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD, NIE – dla pro jek tu Plat for my Oby -

wa tel skiej”,
„Bro ni my usta wy o ROD”,
„Nie go dzi my się na lek ce wa że nie dział kow ców przez po słów PO z Pod ko mi sji sej mo wej”,
„Żą da my przy wró ce nia prze pi sów oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD”,
„Ocal my ogro dy ra zem”.
Ha sła wy raź nie wska zy wa ły, o co wal czą dział kow cy.
Uczest ni cy ma ni fe sta cji mie li tak że chu s ty, cza pecz ki i dasz ki związ ko we, żół to -zie lo ne

ko ty lio ny, ba lo ny i pa ra so le, ko szul ki z lo giem Związ ku i ta bli ce z na zwa mi ogro dów. By -
li sły szal ni dzię ki na gło śnie niu, trąb kom, wu wu ze lom, gwizd kom, tu bom i sy re nom alar mo -
wym. Ma ni fe stu ją cy nie śli w rę kach kwia ty i ko sze z plo na mi. 

Ten ko lo ro wy ko ro wód dział kow ców spo tkał się z za in te re so wa niem prze chod niów i ob -
ser wa to rów, któ rzy chęt nie ro bi li zdję cia oraz wy ra ża li po par cie dla wal ki, ja ką pro wa dzą.
Spo łe czeń stwo zda je się ro zu mieć, jak waż ne jest za cho wa nie ogro dów dział ko wych 
i Związ ku.

W ma ni fe sta cjach udział wzię li re dak to rzy z ra dia, te le wi zji i pra sy – za rów no tej ogól no -
pol skiej, jak i lo kal nej. Udział me diów był bar dzo sze ro ki. Zgro ma dze ni udzie la li wy wia -
dów i wszel kich nie zbęd nych in for ma cji za in te re so wa nym re dak to rom. W pra sie, w sta cjach
ra dio wych i te le wi zyj nych po ja wia ły się póź niej ar ty ku ły i re la cje z te go dnia. 

Ma ni fe sta cje prze bie gły, po mi mo du żej licz by uczest ni ków, spo koj nie i bez in cy den tów.
Dział kow cy udo wod ni li, że po tra fią nie tyl ko do brze się or ga ni zo wać, ale i za cho wy wać
się kul tu ral nie. Bez pro ble mów pod po rząd ko wa li się przy ję tym za sa dom po ko jo wej ma ni -
fe sta cji. Ta kie mu prze bie go wi po ma ga ło do bre za bez pie cze nie ma ni fe sta cji. Zor ga ni zo wa -
ne bo wiem zo sta ły gru py po rząd ko we spo śród dział kow ców uczest ni czą cych w ma ni fe sta cji.

Dział kow cy wy ka za li się za an ga żo wa niem, mo bi li za cją i umie jęt no ścią ar ty ku ło wa nia
swo ich po stu la tów. Gło śno bo wiem skan do wa li ha sła wy ra ża ją ce po par cie dla oby wa tel -
skie go pro jek tu i prze ciw po czy na niom po słów PO i SP z pod ko mi sji, ich po sta wie i jaw -
nym ma ni pu la cjom, któ re mia ły na ce lu wy klu cze nie ko rzyst nych dla dział kow ców po-
pra wek Ko mi te tu do pro jek tu usta wy.

Z tre ści zło żo nych pe ty cji i sta no wisk moż na od czy tać, że two rzo ny przez pod ko mi sję
pro jekt usta wy wpro wa dzi cha os i ba ła gan, a zmia ny istot nych za pi sów w oby wa tel skim
pro jek cie z pew no ścią ni cze go do bre go za so bą nie nio są. Dział kow cy chcą, by Pre mier po -
wa gą swo je go urzę du pod jął dzia ła nia, któ re zdy scy pli nu ją po słów PO w pod ko mi sji i że -
by pu blicz na de kla ra cja je go po par cia dla oby wa tel skie go pro jek tu zo sta ła w peł ni zre a-
li zo wa na. Nie go dzą się na nie rów ne trak to wa nie przed sta wi cie li Ko mi te tu i PZD w pra cach
pod ko mi sji, a po stę po wa nie Prze wod ni czą cej uwa ża ją za skan da licz ne. 

Po przed nie ma ni fe sta cje dział kow ców od by ły się pod urzę da mi wo je wódz ki mi i mar szał -
kow ski mi w dniu 5 czerw ca br. Piąt ko we ma ni fe sta cje, po dob nie jak te z czerw ca, po ka za -
ły po raz ko lej ny si łę i jed ność dział kow ców, ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Do wio dły, że dział kow cy ma ją dość po li tycz nych prze py cha nek,
opóź nia nia prac le gi sla cyj nych, for so wa nia na si łę nie ko rzyst nych roz wią zań i igno ro wa nia
gło su mi lio na ro dzin dział ko wych. Ma ni fe stu ją cy chcą uchwa le nia do bre go pra wa i pew no -
ści, że nie stra cą swo ich dzia łek. Czy pod ko mi sja weź mie to pod uwa gę w to ku swych prac?
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• WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE – Wro cław

pa ren tach. Zwró co no uwa gę na jej non sza lan cje i drwie -
nie z dział kow ców oraz z człon ków Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej, na lek ce wa że nie dział kow ców i ich
przed sta wi cie li. W swo ich wy po wie dziach pro wa dzą cy
ma ni fe sta cję zwró ci li uwa gę na upły wa ją cy ter min
uchwa le nia usta wy przez Sejm RP, na co cze ka ją de we lo -
pe rzy i in we sto rzy ko mer cyj ni. Uczest ni cy ma ni fe sta cji 
w peł ni iden ty fi ko wa li się z prze mó wie nia mi pro wa dzą -
cych, z wiel ką wo lą obro ny praw dział kow ców i oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy.

Na trans pa ren tach wid nia ły ha sła:

„Żą da my uchwa le nia usta wy o ROD bez po pra wek po -
słów Plat for my Oby wa tel skiej”

„Dość lek ce wa że nia dział kow ców przez po słów Plat for -
my Oby wa tel skiej”

„Dość ma ni pu la cji nad usta wą o ROD przez po słów
Plat for my Oby wa tel skiej”

Dział kow cy pod kre śla li, że bę dą pa mię tać pod czas wy -
bo rów o krzyw dzie wy rzą dza nej przez po słów PO. Do
ma ni fe stu ją cych dział kow ców przed Urzę dem Mar szał -
kow skim wy szedł Wi ce mar sza łek Ra do sław Mo łoń
(SLD), któ ry w ser decz nych sło wach po parł słusz ne po -
stu la ty dział kow ców, żą da ją cych uchwa le nia oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy i wy ra ził na dzie ję, że dział kow cy
się obro nią, a po sło wie SLD bę dą ich po pie rać i wspie rać.
Głos za brał rów nież po seł na Sejm RP Win cen ty El sner
(„Ruch Pa li ko ta”), któ ry w ca łej roz cią gło ści po parł żą da -
nia dział kow ców, stwier dza jąc że dział kow cy mo gą li czyć
na wszyst kich po słów je go ugru po wa nia.

Dział kow cy, któ rych cią gle przy by wa ło z róż nych miast
Dol ne go Ślą ska eskor to wa ni przez Po li cje prze szli na stęp -
nie uli ca mi Wro cła wia pod Dol no ślą ski Urząd Wo je wódz -
ki. Po kil ku na stu mi nu tach do ma ni fe stu ją cych dział-
kow ców wy szedł Wo je wo da Dol no ślą ski Pan Ma rek
Alek san der Sko ru pa (PO), któ ry w swo ich wy po wie -
dziach pró bo wał tłu ma czyć po stę po wa nie po słów Plat for -
my Oby wa tel skiej, że ogro dy nie są wca le za gro żo ne jak
i or ga ni za cja dział kow ców, że do pie ro Sejm RP na swym
po sie dze niu bę dzie roz strzy gał o no wej usta wie, o ogro -
dach dział ko wych po mniej sza jąc ro lę Pod ko mi sji Sej mo -
wej oraz Ko mi sji Sej mu RP. Wy stą pie nie Wo je wo dy
spo tka ło się z ostrym sprze ci wem, bu cze niem i okrzy ka -
mi. Dział kow cy czę sto prze ry wa li wy stą pie nia Wo je wo dy.
Pro wa dzą cy ma ni fe sta cję Pre zes Okrę gu Wro cław skie go
mu siał wie lo krot nie ri po sto wać, zwra ca jąc uwa gę, że to
wła śnie Plat for ma dą ży do li kwi da cji ogro dów cze go
przy kła dem jest Wro cław i wie le in nych miast w Pol sce.
Wo je wo da Dol no ślą ski przyj mu jąc pe ty cję obie cał prze -
ka zać ją Pre mie ro wi Do nal do wi Tu sko wi.

W dniu 20 wrze śnia 2013 r. dru gi raz w 2013 r. o go dzi -
nie 11.00 ze bra ło się we Wro cła wiu oko ło 2.000 dział kow -
ców Dol ne go Ślą ska z okrę gu wro cław skie go, wał brzy s-
kie go i le gnic kie go by za ma ni fe sto wać swo je po par cie dla
tre ści oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Dział kow cy zgro ma dzi li się przed
Urzę dem Mar szał kow skim a na stęp nie po go dzi nie prze -
szli uli ca mi Wro cła wia pod Dol no ślą ski Urząd Wo je wódz -
ki, gdzie na stą pi ła kul mi na cja ma ni fe sta cji. Dział kow cy
nie śli dzie siąt ki trans pa ren tów wy ra ża ją cych sprze ciw wo -
bec spo so bu po stę po wa nia po słów Plat for my Oby wa-
tel skiej szcze gól nie w Pod ko mi sji Sej mo wej jak i na po -
sie dze niach Ko mi sji Sej mu RP.

De mon stra cji prze wod ni czył Ja nusz Mosz kow ski Pre -
zes Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu w obec no -
ści Pre ze sa Okrę gu Su dec kie go Win cen te go Ku li ka 
i Pre ze sa Okrę gu Le gnic kie go An to nie go Mol ki.

Pre zes Okrę gu Wro cław skie go w swo ich wy po wie -
dziach pod kre ślił ne ga tyw ną ro lę po słów Plat for my Oby -
wa tel skiej pra cu ją cych w Pod ko mi sji Sej mo wej, któ rzy
wy ko rzy stu jąc li czeb ną prze wa gę wpro wa dza ją zmia ny 
w oby wa tel skim pro jek cie usta wy i dą żą do usu nię cia
głów nych za pi sów chro nią cych pra wa ogro dów i dział -
kow ców oraz do utrud nie nia w przy szło ści funk cjo no wa -
nia ogól no kra jo we go sto wa rzy sze nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Zwró cił uwa gę, że na oszu kań cze po my -
sły o tzw. „uwłasz cze niu” dział kow ców, co spro wa dza się
je dy nie do moż li wo ści uzy ska nia udzia łów do grun tów
ogro dów i to za spo re pie nią dze. Pod kre ślił ko rup cyj ny
cha rak ter te go po my słu, któ ry po przez stwo rze nie moż li -
wo ści han dlu dział ka mi, sku po wa nia udzia łów co do pro -
wa dzi do li kwi da cji ogro du na ce le ko mer cyj ne.

Dział kow cy za pro te sto wa li wo bec obie ca nych „gru szek
na wierz bie” wie trząc pod stęp ze stro ny po słów Platformy
Obywatelskiej. W licz nych okrzy kach wy ra zi li sprze ciw
wo bec pro po no wa ne go obo wiąz ko we go skła da nia oświa-
d czeń przez dział kow ców o przy na leż no ści do Polskiego
Związku Działkowców, co ma do pro wa dzić do osła bie nia
Związ ku. Dział kow cy po par li sprze ciw wo bec wpro wa -
dze nia spo so bu zwo ły wa nia ze brań w ogro dach zwra ca jąc
uwa gę mię dzy in ny mi na kosz ty po wia da mia nia dział -
kow ców oraz na wie lo krot ność ich zwo ły wa nia, a tak że
na pro po no wa ne ter mi ny, któ re bę dzie bar dzo trud no do -
trzy mać. De mon stru ją cy dział kow cy zde cy do wa nie wy -
ra zi li sprze ciw wo bec po stę po wa nia Prze wod ni czą cej
Pod ko mi sji po seł Kry sty ny Si biń skiej, któ ra ce lo wo utrud -
nia pro ce do wa nie i dą ży do wy kre śle nia za pi sów oby wa -
tel skie go pro jek tu. Na zwi sko pa ni po seł Si biń skiej w
ne ga tyw nym kon tek ście by ło wi docz ne na licz nych trans -
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Dział kow cy Dol ne go Ślą ska, uczest ni cy ma ni fe sta cji 

w dniu 20 wrze śnia 2013 r. przed Urzę dem Mar szał kow -
skim, re pre zen tu ją cy bli sko 280 ty się cy użyt kow ni ków
dzia łek w ogro dach dział ko wych w wo je wódz twie dol no -
ślą skim zwra ca my się do Pa na Mar szał ka o po par cie na -
szych po stu la tów ma ją cych na ce lu uchwa le nie jesz cze 
w bie żą cym ro ku oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pra gnie my po in for mo wać, że spo śród 4-ech pro jek tów
ustaw wnie sio nych do Sej mu RP, to zgod nie z in ten cja mi
Pre mie ra Do nal da Tu ska pro jekt oby wa tel ski zo stał uzna -
ny za wio dą cy i zgod nie z de cy zją Sejm RP zo stał prze ka -
za ny do roz pa trze nia przez dwie Ko mi sje Sej mo we tj.
Ko mi sję In fra struk tu ry i Ko mi sję Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go i Po li ty ki Re gio nal nej. Ko mi sje te wy ło ni ły spo śród
swo ich człon ków obec nie 16-oso bo wą Nad zwy czaj ną
Pod ko mi sje Sej mo wą, któ rej za da niem jest prze ana li zo -
wa nie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy i przed ło że nie w/w
Ko mi sjom. 

Nie ste ty pra ce Pod ko mi sji Sej mo wej zo sta ły i są spo -
wol nio ne co gro zi nie uchwa le niem no wej usta wy o ogro -
dach dział ko wych jesz cze w 2013 r., a ter min wy zna czo ny
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny upły wa z dniem 20 stycz -
nia 2014 r.

Spo wol nie nie prac pod ko mi sji sej mo wej ma swo je źró -
dło w po stę po wa niu Prze wod ni czą cej pod ko mi sji – Pa ni
Kry sty ny Si biń skiej i po zo sta łych człon ków z ra mie nia
Plat for my Oby wa tel skiej, któ rzy wy ko rzy stu jąc swo ją
więk szo ścio wą po zy cję (7 człon ków Pod ko mi sji) już do -
pro wa dzi li do bar dzo wie lu zmian w pro jek cie oby wa tel -
skim, wbrew ocze ki wa niom dział kow ców, wbrew opi -
niom człon ków Oby wa tel skie go Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej bę dą cych stro ną w po sie dze niach pod ko -
mi sji, wbrew zda niom, wnio skom i opi niom po słów po zo -

sta łych ugru po wań par la men tar nych wcho dzą cych 
w skład pod ko mi sji, to jest z Pra wa i Spra wie dli wo ści, Ru -
chu Pa li ko ta, So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej i Pol skie -
go Stron nic twa Lu do we go.

Ta ki spo sób pro ce do wa nia spo wo do wał, że z pier wot ne -
go pro jek tu oby wa tel skie go zo sta ło co naj wy żej 30% tre -
ści.

Po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej wpro wa dzi li do oby -
wa tel skie go pro jek tu no we za pi sy, któ re mo gą być uzna -
ne za nie kon sty tu cyj ne, co mo że do pro wa dzić do te go, że
no wa usta wa o ogro dach w ogó le nie wej dzie w ży cie.

Wśród licz nych wpro wa dzo nych no wych pro po zy cji są
za pi sy o tzw. „uwłasz cze niu” dział kow ców udzia ła mi, 
w sto sun ku do ilo ści dzia łek w pra wie wie czy ste go użyt -
ko wa nia grun tów i współ wła sno ści ma jąt ku ogro do we go. 

Za pi sy te z jed nej stro ny mo gą do pro wa dzić do sku po -
wa nia udzia łów przez oso by za sob ne w środ ki fi nan so we
co w isto cie mo że do pro wa dzić do póź niej szej li kwi da cji
ogro du na ce le ko mer cyj ne. Pro po zy cja tzw. „uwłasz cze -
nia” na ra ża dział kow ców na kosz ty no ta rial ne, wie czy ste,
księ go we oraz praw do po dob nie na po dat ki od nie ru cho -
mo ści oraz już po wo du je na pię cia i po dzia ły wśród dział -
kow ców, gdyż nie wszyst kie ogro dy i nie w ca ło ści zo sta ły
wcze śniej prze ka za ne w użyt ko wa nie wie czy ste PZD.
Pro po zy cja ta wpro wa dza nie rów no ści w trak to wa niu
dział kow ców co mo że być nie zgod ne z Kon sty tu cją RP.
Pro po nu je się po nad to usta wo we skła da nie oświad czeń
po twier dza ją cych przy na leż ność do Pol skie go Związ ku
Dział kow ców co we dług dział kow ców nie po win no mieć
miej sca. Pro po zy cję tę dział kow cy uzna ją ja ko pró bę wy -
wo ła nia de sta bi li za cji w ogro dach i dez or ga ni za cji w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców, wpro wa dze nia ce lo we go
za mie sza nia wśród dział kow ców, któ rzy i tak bę dą gło so -
wać na ze bra niach czy po zo stać w ogól no pol skim sto wa -
rzy sze niu czy po wo łać od ręb ne.

Pan 
Ra fał JURKOWLANIEC
Mar sza łek
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go
Wro cław

do sko na łą or ga ni za cję wy so kie zdy scy pli no wa nie dział -
kow ców, po ko jo wy prze bieg co od no to wa li funk cjo na riu -
sze Po li cji dzię ku jąc za spraw ny prze bieg ma ni fe sta cji.

Licz ni dział kow cy na rę ce Prze wod ni czą ce go Zgro ma -
dze nia, Pre ze sa Okrę gu Wro cław skie go zło ży li po dzię ko -
wa nia za szyb kie zor ga ni zo wa nie i spraw ne po pro wa -
dze nie ma ni fe sta cji.

JM

Pod czas de mon stra cji pa no wa ła ład na po go da, wy szło
słoń ce, któ re ogrza ło ma ni fe stu ją cych dział kow ców. Za -
uwa ży li co nie któ rzy, że dział kow cy ma ją po par cie rów -
nież i tam „na gó rze” u „Naj wyż sze go”.

Ma ni fe sta cje ob słu gi wa ły licz ne me dia: Te le wi zja Pol -
ska, TVN 24, Ga ze ta Wro cław ska, Ga ze ta Wy bor cza, Pol -
skie Ra dio Wro cław, TOK FM, RMF FM. Pod kre śla li
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Pan
Do nald TUSK
Pre mier Rzą du  
Rze czy po spo li tej Pol skiej
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
My dział kow cy Dol ne go Ślą ska, uczest ni cy ma ni fe sta -

cji przed Dol no ślą skim Urzę dem Wo je wódz kim we Wro -
cła wiu, re pre zen tu ją cy oko ło 280 ty się cy użyt kow ni ków
dzia łek w ogro dach dział ko wych wy ra ża my sta now czy
pro test w spra wie ma ni pu la cji do ko ny wa nych przez po -
słów Plat for my Oby wa tel skiej za sia da ją cych w Nad zwy -
czaj nej Pod ko mi sji Sej mo wej wo bec oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Po mi mo uzna nia przez Pa na Pre mie ra ja ko wio dą ce go
pro jek tu oby wa tel skie go po sło wie Plat for my Oby wa tel -
skiej, a w szcze gól no ści jej Prze wod ni czą ca – Po seł Kry -
sty na Si biń ska, wy ko rzy stu jąc li czeb ną prze wa gę w pod-
ko mi sji do pro wa dzi li do wie lu istot nych zmian w pro jek -
cie oby wa tel skim.

Pro jekt oby wa tel ski, któ ry zo stał za ak cep to wa ny przez
oko ło mi lio na dział kow ców, w tym przez 160 ty się cy

dział kow ców Dol ne go Ślą ska prze stał być w swej isto cie
pro jek tem oby wa tel skim a stał się pro jek tem Plat for my.

Nie zga dza my się na ta kie trak to wa nie dział kow ców.
Nie zga dza my się na jaw ne ma ni pu lo wa nie mo gą ce do -

pro wa dzić do nie ko rzyst nych roz wią zań usta wo wych dla
dział kow ców.

Nie zga dza my się na lek ce wa że nie nas i na szych ro dzin
przez po słów Plat for my Oby wa tel skiej.

Nie zga dza my się na wy ko rzy sty wa nie po zy cji więk -
szo ścio wej przez po słów Plat for my dla re ali za cji par tyj -
nych in te re sów i in te re sów de we lo pe rów i in we sto rów
ko mer cyj nych.

Pra gnie my za pro te sto wać prze ciw ko pró bom oszu ki -
wa nia par la men ta rzy stów z po zo sta łych ugru po wań po li -
tycz nych Sej mu RP w za kre sie spo so bu i me tod pro ce-
do wa nia nad pro jek tem oby wa tel skim.

Pro te stu je my prze ciw ko ce lo wej od mo wie roz pa try -

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Uprzej mie pro si my o po par cie na szych żą dań by pro -

jekt pod któ rym pod pi sa ło się mi lion oby wa te li na sze go
Pań stwa mógł zo stać przy ję ty przez Sejm RP. Pro jekt oby -
wa tel ski jest bo wiem zgod ny z Kon sty tu cja RP, nie wnie -
sio no bo wiem do tąd żad nych uwag w tej spra wie.

Li czy my, że do po par cia na szych dą żeń włą czy się rów -
nież Pan Mar sza łek oraz wszy scy człon ko wie Za rzą du
Wo je wódz twa i wszy scy rad ni Sej mi ku Wo je wódz kie go.

Li czy my, że sta nie Pan po stro nie miesz kań ców wo je -
wódz twa, któ re Pan re pre zen tu je.

Pro si my o wspar cie i po moc, o któ rej bę dzie my pa mię -
tać przy zbli ża ją cych się wy bo rach sa mo rzą do wych.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Pra gnie my przy po mnieć, że pe ty cje w tej spra wie zło ży -

li śmy Pa nu Mar szał ko wi w dniu 5 czerw ca br., na któ rą
nie otrzy ma li śmy od po wie dzi. Wy ra ża my za tem na dzie ję,
że tym ra zem Pan Mar sza łek za po zna się z na szym pro te -
stem i ocze ki wa nia mi i udzie li nam od po wie dzi, któ rą
prze ka że my wszyst kim dział kow com.

Prze wod ni czą cy Zgro ma dze nia dział kow ców 
w dniu 20 wrze śnia 2013 r.
mgr Ja nusz Mosz kow ski

Po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej wbrew nie mal wszy-
st kim po zo sta łym po słom i wbrew Peł no moc ni kom Ko mi -
te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej wpro wa dzi ły za sad ni cze
zmia ny w spra wie od by wa nia ze brań w ogro dach, na ra -
ża jąc dział kow ców na znacz ne kosz ty zwo ły wa nia ze brań
(li sty po le co ne) oraz w spra wie ter mi nów ze brań, uchwa -
le nia sta tu tu i wy bo rów władz sto wa rzy sze nia. Wpro wa -
dzo ne pro po zy cje są wręcz nie moż li we w wie lu punk tach
do re ali za cji przez spo łecz nie dzia ła ją cych dział kow ców
w za rzą dach ogro dów.

Przed sta wia jąc tyl ko te jed ne z głów nych za strze żeń,
pra gnie my zwró cić uwa gę, że ich ce lem jest roz bi cie
obec nej spo łecz nej or ga ni za cji – Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, co nie ma miej sca w żad nym in nym na ro -
do wym związ ku dział kow ców w po zo sta łych 13-tu pań -
stwach Unii Eu ro pej skiej.

Dzi siej sza ma ni fe sta cja ma zwró cić uwa gę na praw dzi -
we ce le przy świe ca ją ce po słom Plat for my Oby wa tel skiej,
któ rzy w swo ich po sta no wie niach ma ją na uwa dze in te re -
sy de we lo pe rów i in nych in we sto rów ko mer cyj nych, a nie
lu dzi pra cy na jem nej eme ry tów i ren ci stów, lu dzi ubo gich
i bez ro bot nych, dla któ rych dział ka i ogród jest sen sem
ży cia.
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ni ków wie czy stych ogro du unie moż li wi za rzą dza nie ogro -
dem i je go roz wój, co w re zul ta cie mo że do pro wa dzić do
je go upad ku. Nie ak cep tu je my ta kich po my słów i żą da -
my po wró ce nia do za pi sów pro jek tu oby wa tel skie go.

Nie ak cep tu je my wpro wa dza nia po dzia łów wśród
dział kow ców na lep szych i gor szych, to jest ta kich, któ rzy
na by wa ją pra wa do na by cia udzia łów i ta kich któ rych ta -
kich praw się po zba wia. Już te raz pro wa dzi to do sze ro kie -
go nie za do wo le nia wśród dział kow ców.

Pro te stu je my prze ciw ko prze dłu ża niu pro ce su uchwa -
le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez
po słów Plat for my Oby wa tel skiej – człon ków Pod ko mi sji
Sej mo wej. Do koń ca 2013 r. po zo sta ło bo wiem nie wie le
cza su. Ta kie po stę po wa nie mo że do pro wa dzić do te go, że
Sejm RP nie zdą ży uchwa lić no wej usta wy w wy zna czo -
nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny ter mi nie.

Uczest ni cy ma ni fe sta cji zwra ca ją się do Pa na ja ko Pre -
mie ra Rzą du RP i ja ko do Prze wod ni czą ce go Plat for my
Oby wa tel skiej o wzię cie pod uwa gę gło su mi lio na dział -
kow ców pol skich, o wzię cie pod uwa gę na szych za strze -
żeń, uwag i wnio sków i o spo wo do wa nie by po sło wie
Plat for my Oby wa tel skiej bę dą cy w skła dzie pod ko mi sji
sej mo wej, a zwłasz cza jej Prze wod ni czą ca Kry sty na Si -
biń ska pra co wa li nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w du chu moż li wo -
ści, po trzeb i ocze ki wań sa mych dział kow ców.

Prze ka zu jąc ni niej szą pe ty cję na rę ce Wo je wo dy Dol no -
ślą skie go ocze ku je my od po wie dzi i po in for mo wa nia nas
dział kow ców o pod ję tych przez Pa na Pre mie ra de cy zjach.

Prze wod ni czą cy Zgro ma dze nia dział kow ców 
w dniu 20 wrze śnia 2013 r.
mgr Ja nusz Mosz kow ski

wa nia przez Pod ko mi sję po pra wek, uwag i wnio sków
Oby wa tel skie go Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej.

Pro te stu je my prze ciw ko aro gan cji wła dzy wy ka zy wa -
nej przez Prze wod ni czą cą Pod ko mi sji Kry sty nę Si biń ską
i in nych po słów PO.

Pro te stu je my prze ciw ko non sza lan cji po słów Plat for -
my, nie wła ści we go za cho wy wa nia się i zwra ca nia nie sto -
sow nych uwag i ko men ta rzy wo bec człon ków Oby wa-
tel skie go Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej i przed sta -
wi cie li Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pro te stu je my prze ciw ko pró bom roz bi cia na szej Or -
ga ni za cji po przez na rzu ca nie i wpro wa dza nie prze pi sów
do pro jek tu usta wy, trud nych a na wet nie moż li wych do
wy ko na nia przez spo łecz nie dzia ła ją cych dział kow ców 
w za rzą dach ogro dów.

Nie ak cep tu je my w związ ku z tym na rzu ca nych za sad
zwo ły wa nia i ter mi nów ze brań w ogro dach, ter mi nów
uchwa la nia sta tu tu i wy bo rów władz Sto wa rzy sze nia.

Pro te stu je my prze ciw ko pró bom po róż nie nia dział -
kow ców po przez usta wo we przy mu sza nie do skła da nia
oświad czeń w za kre sie człon kow stwa Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, a w efek cie do wy ga sza nia człon kow -
stwa PZD wie lu ty siąc om użyt kow ni ków dzia łek.

Nie ak cep tu je my ilu zo rycz ne go uwłasz cze nia w za kre -
sie prze ka zy wa nia w użyt ko wa nie wie czy ste tzw. udzia łu
w pra wie do grun tów ogro dów, co mo że do pro wa dzić do
póź niej sze go sku po wa nia udzia łów przez oso by ma jęt ne,
a na stęp nie do li kwi da cji ogro du na ce le ko mer cyj ne.
Usta no wie nie se tek współ wła ści cie li czy współ użyt kow -
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W dniu 20 wrze śnia 2013 ro ku dział kow cy su dec cy 
w licz bie oko ło 400 wzię li udział wspól nie z dział kow ca -
mi Okrę gu Le gnic kie go i Wro cław skie go w ma ni fe sta cji,
któ ra od by ła się przed Urzę da mi Mar szał kow skim i Wo -
je wódz kim we Wro cła wiu.

W ma ni fe sta cji uczest ni czy li dział kow cy z 7 po wia tów
Okrę gu Su dec kie go. Ma ni fe stu ją cy dział kow cy wy stą pi li
w cza pecz kach związ ko wych z fla ga mi związ ko wy mi. 

Ogro dy bio rą ce udział w ma ni fe sta cji przy go to wa ły ha -
sła i trans pa ren ty sto sow ne do ak tu al nej sy tu acji.

Wie lu dział kow ców pre zen to wa ło ha sła bar dzo kry tycz -
nie oce nia ją cy pra ce po słów Plat for my Oby wa tel skiej, 

a szcze gól nie Prze wod ni czą cej Nad zwy czaj nej Pod ko mi -
sji Sej mo wej Pa ni Kry sty ny Si biń skiej oraz po sła To ma -
sza Smo la rza. 

Pod czas ma ni fe sta cji głos za bra ło 3 dział kow ców 
z Okrę gu Su dec kie go Ma rian Ro sń ski – dział ko wiec 
z ROD „ŚFUP” w Świd ni cy oraz Hen ryk Ma lik z ROD
„Sło necz ne Wzgó rze” z Wał brzy cha, któ rzy bar dzo kry -
tycz nie od nie śli się do do tych cza so wych prac pod ko mi -
sji, a głów nie do pra cy Po słów PO uczest ni czą cych 
w pra cach pod ko mi sji.

Hen ryk Zio mek Wi ce pre zes Okrę gu Su dec kie go PZD
od czy tał pe ty cję dział kow ców su dec kich ad re so wa ną do

– Szczawno Zdrój
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Pre mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska i Mar sza łek Sej mu RP
Ewy Ko pacz. Pe ty cja ta wraz z pe ty cja mi okrę gu wro -
cław skie go i okrę gu le gnic kie go zło żo na zo sta ła na rę ce

Wo je wo dy Dol no ślą skie go.
W ma ni fe sta cji dol no ślą skich dział kow ców wzię ło

udział po nad 1500 dział kow ców.
MZ

Pe ty cja
dział kow ców su dec kich do Mar sza łek Sej mu RP i do Pre mie ra Rzą du RP

Nasz udział w ma ni fe sta cji dział kow ców wo je wódz twa
dol no ślą skie go, od by wa ją cej się w dniu 20 wrze śnia 2013 r.
jest wy ra zem za nie po ko je nia o przy szłość ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, o przy szłość i trwa łość na szej jed -
no ści.

Do tych cza so wy prze bieg ob rad i wy ni ki pra cy sej mo -
wej Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej nad oby wa tel skim pro -
jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 
z któ re go uczy nio no pro jekt nie do za ak cep to wa nia przez
na sze śro do wi sko, de ter mi nu je nas do obro ny oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy, któ ry po par ty zo stał przez bli sko
mi lion oby wa te li RP.

Po sło wie PO – człon ko wie Pod ko mi sji zi gno ro wa li
wszyst kie za sa dy de mo kra cji w to ku prac po przez jaw ną
ma ni pu la cję i eli mi na cję wnio sków i po pra wek peł no moc -
ni ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Oby wa tel skiej bę dą cych na -
szy mi przed sta wi cie la mi i stro ną pro ce su le gi sla cyj ne go.

Uchwa lo ne przez po słów Platformy Obywatelskiej po -
praw ki bez me ry to rycz nej dys ku sji i z po mi nię ciem wnio -
sków na szych przed sta wi cie li wpro wa dzą dez or ga ni za cję
w funk cjo no wa niu ogro dów dział ko wych i re al ne za gro -
że nie dal sze go ich ist nie nia. Przy kła dem te go są wnie sio -
ne do pro jek tu prze pi sy do ty czą ce wol ne go – nie kon tro lo -
wa ne go ob ro tu działka mi, przy zna nie pra wa do dział ki
oso bom nie peł no let nim, przy zna nie nie któ rym dział kow -
com pra wa udzia łu we wła sno ści lub użyt ko wa niu wie -
czy stym sto wa rzy sze nia ogro do we go, a tak że wpro wa-
dze nie in sty tu cji we ry fi ka cji człon ko stwa w PZD oraz sze -
re gu wal nych ze brań w ogro dach, któ rych ce lem jest wy -
eli mi no wa nie sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD z za -
rzą dza nia ogro da mi.

Wpro wa dza jąc ta kie prze pi sy do oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych po sło -
wie Platformy Obywatelskiej „wy szli na swo je”, po nie -
waż cel tych po pra wek jest toż sa my z ce la mi za pi sa ny mi
w pro jek cie PO w wer sji pod pi sa nej przez po sła Sta ni sła -
wa Hu skow skie go, któ re za kła da ją li kwi da cję Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, ja ko si ły mi lio na ro dzin pol skich
dział kow ców sku tecz nie bro nią cych swo ich praw na by -
tych oraz swo bo dę w li kwi da cji ogro dów dział ko wych 

z prze zna cze niem ich grun tów dla de we lo pe rów na do -
wol ne ce le.

Pa ni Mar sza łek,
Zo sta li śmy po raz ko lej ny oszu ka ni, zi gno ro wa ni i po -

gar dze ni przez po słów PO. Po raz ko lej ny zmu sze ni do
wyj ścia na uli ce, by wal czyć o prze trwa nie, któ re gwa ran -
tu je nam nasz oby wa tel ski pro jekt usta wy.

Żą da my, aby Pa ni Mar sza łek w imię dba ło ści o po wa gę
i pra wo rząd ność naj wyż sze go or ga nu wła dzy w pań stwie
prze rwa ła tę far sę, któ rą usku tecz nia ją wo bec nas dział -
kow ców i na sze go przy szłe go pra wa po sło wie PO.

Żą da my nie zwłocz ne go przy stą pie nia do prac nad na -
szym pro jek tem usta wy. Po sło wie gra ją na zwło kę a czas
bie gnie. My nie ma my cza su na to le ro wa nie sa mo wo li po -
słów PO wo bec na szych żą dań.

Żą da my po sza no wa nia de mo kra tycz nych stan dar dów
obo wią zu ją cych w pro ce sie le gi sla cyj nym w szcze gól no -
ści po sza no wa nia rów nych praw uczest ni ków te go pro ce -
su w me ry to rycz nej dys ku sji nad po praw ka mi wno szo-
ny mi do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Ma ni pu la cje, bu ta i po gar da po słów PO wo bec stro ny
spo łecz nej w Sej mie to nie tyl ko znie wa ga wszyst kich
dział kow ców w Pol sce, to znie wa ga Sej mu!

Żą da my, aby Pa ni Mar sza łek nie do pu ści ła, aby śmy 
z dniem 21 stycz nia 2014 r. po zo sta li bez usta wy i stra ci -
li wszyst ko!

Pa nie Pre mie rze,
Czy dla po li ty ków – PO mi lion ro dzin pol skich dział -

kow ców nie sta no wi żad nej war to ści?
Czy dla nich naj wyż szą war to ścią jest dba nie o po mna -

ża nie ka pi ta łu dla de we lo pe rów?
Za pew niał Pan nas pu blicz nie, że tak nie jest. Dla te go

do ma ga my się, aby po li ty cy – po sło wie PO by li jed no -
myśl ni w swo ich dzia ła niach z pu blicz nie skła da ny mi
przez Pa na de kla ra cja mi. Te de kla ra cje zna ca łe spo łe -
czeń stwo, nie tyl ko dział kow cy.

Pa nie Pre mie rze,
Przy po mi na my, nasz oby wa tel ski pro jekt usta wy po par -



ło pra wie mi lion oby wa te li. Pro jek tu PO, po za je go twór -
ca mi, w któ rej ma zna czą cy udział stro na rzą do wa, nikt
ze spo łe czeń stwa nie po parł. Czy to stro nie rzą do wej i po -
słom PO nie wy star czy? Dla cze go na dal for su ją nie ko -
rzyst ne dla dział kow ców roz wią za nia i z oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy uczy ni li pro jekt PO – dla de we lo pe rów?
Ta kiej gry da lej pro wa dzić nie moż na!

W ślad za pu blicz nie zło żo ny mi dział kow com de kla ra -
cja mi, ocze ku je my od Pa na za pew nie nia, że po sło wie PO
de kla ra cje te uwzględ nią w to ku prac nad na szym oby wa -
tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

My dział kow cy su dec cy zwra ca my się tak że do wszyst -
kich po słów Plat for my Oby wa tel skiej o po par cie w Sej -
mie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych w wer sji wnie sio nej do Sej mu przez
Ko mi tet Ini cja ty wy Oby wa tel skiej.

Pod tym pro jek tem pod pi sa ło się bli sko mi lion oby wa -

te li RP. Tyl ko ten pro jekt usta wy za cho wu je pra wa na by -
te dla dział kow ców. Tyl ko oby wa tel ski pro jekt usta wy
ura tu je ro dzin ne ogro dy dział ko we przed swo bod ną li kwi -
da cją i za be to no wa niem ich przez de we lo pe rów.

Po sło wie – nie ma cie pra wa ani sta no wio ne go, ani mo -
ral ne go, ska zy wać mi lion ro dzin pol skich dział kow ców
na de sta bi li za cję w ogro dach, na roz bi cie na szej jed no ści
i zmar gi na li zo wa nia na szej ro li i po zy cji w pań stwie.

Ocze ku je my od Was uchwa le nia do bre go pra wa, na któ -
re cier pli wie cze ka my. Po śpiesz cie się, gdyż zmar no wa li -
ście za du żo cza su, a usta wa po win na wejść w ży cie przed
dniem 21 stycz nia 2014 r. Je śli tak się nie sta nie to Wy po -
sło wie Plat for my Oby wa tel skiej i So li dar nej Pol ski bę -
dzie cie win ny mi za gła dy 120-let niej tra dy cji ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, któ re za wsze słu ży ło i po win no
słu żyć ubo giej czę ści spo łe czeń stwa.

Pe ty cję ni niej szą skła da my na rę ce Wo je wo dy Dol no -
ślą skie go z wnio skiem o pil ne jej prze ka za nie ad re sa tom.
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Pre zes OZS
/-/ Win cen ty Ku lik

Se kre tarz OZS 
/-/ Ma ria Klim ków

Wi ce pre zes OZS 
/-/ Hen ryk Zio mek

Apel
do po słów Plat for my Oby wa tel skiej – człon ków Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji Sej mu

My człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
– dział kow cy su dec cy, uczest ni czą cy w ma ni fe sta cji dział -
kow ców dol no ślą skich we Wro cła wiu żą da my od po słów
Plat for my Oby wa tel skiej – człon ków Nad zwy czaj nej
Pod ko mi sji Sej mu, wy co fa nia po pra wek, któ re wnie śli -
ście wbrew na szej wo li do oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Nikt Was nie
upo waż nił, aby ście bez nas i za nas prze ro bi li oby wa tel ski
pro jekt usta wy w pro jekt usta wy po słów PO, czy li pro jekt
dla de we lo pe rów.

Wa sze do tych cza so we po czy na nia w pra cach Pod ko mi -
sji są wy mie rzo ne prze ciw ko ogro dom dział ko wym, prze -
ciw ko Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców a więc prze -
ciw ko mi lio no wi ro dzin dział kow ców.

Jak do tych czas, w pra cach nad na szym pro jek tem usta -
wy wy ka za li ście się cał ko wi tą nie zna jo mo ścią pra wa i re -
aliów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wa szym
ce lem jest jed no – udo stęp nić te re ny ro dzin nych ogro dów
dział ko wych dla de we lo pe rów.

Ze szcze gól ną pre me dy ta cją i wy ra cho wa niem po stę pu -
je prze wod ni czą ca pod ko mi sji – Pa ni Kry sty na Si biń ska,
któ ra wo bec na szych słusz nych ce lów, ja kie za pi sa li śmy 
w oby wa tel skim pro jek cie, pre zen tu je swo ją aro gan cję,
bu tę i po gar dę. Jed nym sło wem uka zu je nam praw dzi we
ob li cze i za mia ry po słów Platformy Obywatelskiej wo bec
mi lio na ro dzin pol skich dział kow ców i ogro dów.

Ape lu je my

o za prze sta nia wal ki z dział kow ca mi i po zwo lić nam
trwać w jed no ści, w na szym Pol skim Związ ku Dział kow -

ców. Ten Zwią zek, to my – mi lion ro dzin w Pol sce. W de -
mo kra tycz nym pań stwie pra wa nikt i żad na wła dza nie ma



Województwo DOLNOÂLÑSKIE



Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE





Województwo LUBELSKIE



Województwo LUBUSKIE





Województwo ¸ÓDZKIE
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pra wa nisz czyć nas, ja ko spo łe czeń stwa oby wa tel skie go,
któ re le gal nie słu ży wszyst kim miesz kań com miast.

Po sło wie PO. Wa sze do tych cza so we dzia ła nia w pra -
cach Pod ko mi sji i spo sób trak to wa nia stro ny spo łecz nej
są kon ty nu acją dą żeń do fak tycz nej li kwi da cji ogro dów
dział ko wych w Pol sce i ogól no pol skiej na szej or ga ni za -
cji. Ni gdy nie za ak cep tu je my Wa sze go okła my wa nia
dział kow ców, Wa szych ma ni pu la cji nad two rze niem pra -

wa dla nas i Wa szej po gar dy wo bec nas. Nie od gra ża my
się. Ale za pa mię ta my my i na sze dzie ci, kto nam wy rzą -
dził krzyw dę.

Pa mię taj cie, że od po wie dzial ność za skut ki uchwa le nia
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w wer sji przez
Was prze for so wa nej, po nie sie wy łącz nie kie row nic two
Plat for my Oby wa tel skiej oraz Wy – po sło wie tej par tii.

W imie niu ma ni fe stu ją cych dział kow ców su dec kich
/-/ Ma rian Ro siń ski

dział ko wiec ze Świd ni cy

Apel ni niej szy prze ka zu je my rów nież do:
– Pa ni Ewy Ko pacz Mar sza łek Sej mu RP.
– Pana Do nal da Tu ska Prze wod ni czą ce go Plat for my Oby wa tel skiej RP

• WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE – Bydgoszcz

Dział kow cy okrę gów byd go skie go i to ruń sko-wło cław -
skie go ma ni fe sto wa li wspól nie pod Urzę dem Wo je wódz -
kim w Byd gosz czy.

Po dob nie jak we wszyst kich mia stach wo je wódz kich, 
w dniu 20 wrze śnia 2013 r. rów nież w Byd gosz czy dział -
kow cy ma ni fe sto wa li swo je nie za do wo le nie z prze bie gu
prac w Sej mie nad no wą usta wą o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Przed Urzę dem Wo je wódz kim wspól nie, 
w pro te ście uczest ni czy li dział kow cy re pre zen tu ją cy ogro -
dy okrę gu byd go skie go i to ruń sko-wło cław skie go. Wspar -
cia w ak cji ma ni fe stu ją cych prze ciw ko lek ce wa że niu gło su
ca łe go śro do wi ska ogro dów dział ko wych przez po li ty ków
Plat for my Oby wa tel skiej udzie li li mię dzy in ny mi po seł PiS
Bar tosz Kow nac ki oraz gru pa dzia ła czy re pre zen tu ją ca
SLD i Biu ro Po sel skie po seł An ny Bańkow skiej.

Po chód dział kow ców uli ca mi mia sta, z miej sca zbiór ki
w Par ku Wi to sa pod gmach Urzę du Wo je wódz kie go miał
prze bieg spo koj ny i bar dzo kul tu ral ny, mi mo to jed nak
zwró cił uwa gę miesz kań ców mia sta. Dział kow cy wy po sa -
że ni we fla gi or ga ni za cyj ne Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców wrę cza li prze chod niom ulot ki in for ma cyj ne o ce lu
ma ni fe sta cji oraz kwia ty, za pra sza li do od wie dza nia ogro -
dów oraz związ ko wych stron in ter ne to wych. Licz ne trans -
pa ren ty i ha sła na wo ły wa ły po li ty ków do za ak cep to wa nia
pro jek tu oby wa tel skie go usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, jak rów nież wy ra ża ły dez apro ba tę dla ma ni -
pu la cji człon ków pod ko mi sji nad zwy czaj nej.

Po przy by ciu pod sie dzi bę Urzę du Wo je wódz kie go, do
przy by łych ma ni fe stu ją cych wy szedł wi ce wo je wo da byd -
go ski Zbi gniew Ostrow ski, któ re mu prze ka za no:

– Pe ty cję dział kow ców okrę gu byd go skie go ad re so wa -
ną do pre mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska w spra wie przy -
go to wa nia pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych w opar ciu o wio dą cy pro jekt oby wa tel ski usta wy
o ROD, za pew nia ją cy moż li wość funk cjo no wa nia ogro -
dów i gwa ran tu ją cy bez pie czeń stwo dział kow com za cho -
wa nia praw do dzia łek,

– Pe ty cję (wy stą pie nie) dział kow ców to ruń sko-wło -
cław skich.

Wi ce wo je wo da w swo im krót kim wy stą pie niu za pew nił
o prze ka za niu pe ty cji do rąk pre mie ra oraz za pew nił o po -
par ciu wy stą pień dział kow ców.

Ob słu gę me dial ną pod czas ma ni fe sta cji spra wo wa ło
Pol skie Ra dio PiK, lo kal na TVP Byd goszcz oraz dzien ni -
ka rze lo kal nej pra sy, Expres su Byd go skie go i Ga ze ty Po -
mor skiej.

W ma ni fe sta cji uczest ni czy ło oko ło 600 osób.
Po za koń cze niu ma ni fe sta cji, w sie dzi bie OZ Polskiego

Związku Działkowców w Byd gosz czy od by ło się spo tka -
nie dział kow ców z po słem Bar to szem Kow nac kim, człon -
kiem sej mo wej pod ko mi sji nad zwy czaj nej do przy go to -
wa nia no wej usta wy o ROD. Po seł przed sta wił uczest ni -
kom spo tka nia ku li sy pra cy pod ko mi sji, szcze gó ło wo in -
for mu jąc o wpły wie na ak tu al ny stan prac po słów re pre-
zen tu ją cych w ko mi sji klub Plat for my Oby wa tel skiej, 
w tym prze wod ni czą cej pod ko mi sji po seł Kry sty ny Si biń -
skiej. Z peł nym prze ko na niem stwier dził, że wszel kie ne -
ga tyw ne skut ki dla no wej usta wy, lub na wet moż li wo ści
jej nie przy ję cia wy ni ka ją z de cy zji pre mie ra D. Tu ska,
ma ją ce go bez po śred ni wpływ na po sta wę po słów Plat for -
my Oby wa tel skiej, któ rych dzia ła nia do pro wa dzi ły do



prze obra że nia wio dą ce go pro jek tu usta wy w pro jekt od po -
wia da ją cy za ło że niom Platformy Obywatelskiej, sprzecz -
nym z in te re sem dział kow ców. W dys ku sji stwier dził

po nad to, że w obec nej sy tu acji de mon stra cja pod Sej mem
mu si być bar dzo licz na i gło śna, a przede wszyst kim uka -
zu ją ca na szą si łę.
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Pan Pre mier Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

PETYCJA
w spra wie przy go to wa nia pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w opar ciu o wio dą cy

pro jekt oby wa tel ski usta wy o r.o.d., za pew nia ją cy moż li wość funk cjo no wa nia ogro dów i gwa ran tu ją cy
bez pie czeń stwo dział kow com za cho wa nia praw do dzia łek

Pa nie Pre mie rze!
Po raz ko lej ny zo sta li śmy zmu sze ni do pod ję cia in ter -

wen cji w obro nie za pi sów oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, pro jek tu wg
Pa na za pew nień „wio dą ce go” w pro ce sie two rze nia no -
wej usta wy, ma ją cej za bez pie czyć in te res dział kow ców,
jak rów nież cy tu jąc Pań skie sło wa – „nie wy rzą dzić krzyw -
dy dział kow com”.

Mi ja ją ko lej ne mie sią ce od wy ro ku TK w spra wie za -
skar że nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Na przy go to wa nie no wej usta wy,
na któ rej przy ję cie wy zna czo no czas do dnia 21 stycz nia
2014 ro ku, po zo sta ło już tyl ko 122 dni.

Dział kow cy z ca łe go kra ju z uwa gą śle dzą prze bieg prac
Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej pod prze wod nic twem po seł
Kry sty ny Si biń skiej. Pra ce pod ko mi sji sej mo wej po win ny
spro wa dzać się do przy go to wa nia i ewen tu al ne go przy ję -
cia po pra wek do pro jek tu wio dą ce go, w ce lu wy pra co wa -
nia pro po zy cji ak tu praw ne go da ją ce go opty mal ne wa run ki
dla funk cjo no wa nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych oraz
umoż li wie nia je go przy ję cia przez Sejm w wy zna czo nym
wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ter mi nie.

Tym cza sem ob ser wu je my dzia ła nia człon ków pod ko -
mi sji re pre zen tu ją cych Klub Plat for my Oby wa tel skiej
zmie rza ją ce do nie przy ję cia no wej usta wy, wsku tek
wpro wa dze nia ogro mu zmian do pro jek tu, któ re za mie -
nia ją pro jekt oby wa tel ski w pro jekt cał ko wi cie od mien ny
od do ku men tu ma ją ce go za gwa ran to wać ist nie nie ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Za pro po no wa ne przez po -
słów PO roz wią za nia, mię dzy in ny mi w kwe stii uwłasz -
cze nia, nie uwzględ nia ją skut ków do ty czą cych za rzu tu
nie kon sty tu cyj no ści pro po no wa nych zmian. 

Na sze bar dzo kry tycz ne uwa gi i oba wy po twier dza ją
wnio ski i uwa gi do pro jek tu usta wy o ROD spo rzą dzo ne
mię dzy in ny mi przez po szcze gól ne re sor ty, w tym Mi ni -
ster stwo Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor -
skiej, Mi ni ster stwo Fi nan sów, Mi ni ster stwo Spra wie d-
li wo ści, Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa, a tak że przez Biu -
ro Ana liz Sej mo wych. Do ty czą one pro po zy cji uwłasz -
cze nia dział kow ców. Tyl ko w sto sun ku do te go za ga-

d nie nia sfor mu ło wa no aż 17 za rzu tów, w tym zwią za nych
z nie zgod no ścią art. 29 pro jek tu z Kon sty tu cją RP tj. za -
sa dą rów no ści wo bec pra wa, za sa dą ochro ny wła sno ści 
i in nych praw ma jąt ko wych, oraz za sa dą po wszech no ści 
i rów no ści opo dat ko wa nia. 

Ob ser wo wa ny przez dział kow ców prze bieg prac Pod -
ko mi sji Nad zwy czaj nej pod prze wod nic twem po seł Kry -
sty ny Si biń skiej od po cząt ku bu dził na sze oba wy zwią-
za ne z za cho wa niem głów nych za ło żeń pro jek tu oby wa -
tel skie go. Po sia da jąc więk szość pod czas gło so wań nad
zgła sza ny mi przez uczest ni ków ob rad po praw ka mi, po -
sło wie PO przy wspar ciu po sła SP for so wa li w spo sób
bez względ ny wła sne wnio ski, nie li cząc się z gło sem po -
zo sta łych uczest ni ków, w tym z wnio ska mi i uwa ga mi
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej re pre zen tu ją cy mi
śro do wi sko dział kow ców. 

Kul mi na cja ne ga tyw nych dzia łań, z nie do pusz cze niem
do pro ce do wa nia pod czas ob rad Pod ko mi sji Nad zwy czaj -
nej w dniach 10 i 11 wrze śnia br. wnio sków zgło szo nych
przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej oraz lek ce wa -
że nie przed sta wi cie li dział kow ców, ka żą nam gło śno za -
pro te sto wać wo bec oka za nej nam bu ty i aro gan cji przez
po słów par tii dziś rzą dzą cej Na szym kra jem. 

Dział kow cy, po dob nie jak przed kil ku dnia mi związ -
kow cy, po dej mu ją pro test wo bec igno ro wa nia przez par -
la men ta rzy stów gło su wy bor ców. Spo łecz ny sprze ciw
wo bec rzą dzą cych roz prze strze nia się. Na stro nie in ter ne -
to wej Sej mu RP, obok go dła pań stwo we go wid nie je
szczyt ne ha sło :

„Wszel ka wła dza spo łecz no ści ludz kiej 
po czą tek swój bie rze z wo li na ro du”.

Jak My – dział kow cy – ma my ro zu mieć te pięk ne sło -
wa? 

Czy po sło wie PO nie uwa ża ją nas za Oby wa te li sta no -
wią cych pol ski na ród?

Pa nie Pre mie rze!
Dziś po zo sta je nam już tyl ko żą dać wy co fa nia z pro jek -
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– Toruƒ

20 wrze śnia 2013 ro ku za pi sze się w ła mach hi sto rii
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, ja ko nie zwy kle waż -
ny dzień. Dzień, w któ rym po nad 10 000 pol skich dział -
kow ców dzia ła nia mi nie któ rych Po słów Plat for my Oby-
wa tel skiej, zo sta ło zmu szo ne by wyjść za ma ni fe sto wać na
uli ce miast wo je wódz kich, aby wy ra zić swój nie po kój 
i dez apro ba tę dla dzia łań zmie rza ją cych ku uni ce s-
twie niu idei ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Re pre zen tan ci dział kow ców okrę gu byd go skie go oraz
to ruń sko -wło cław skie go po łą czy li swe si ły spo ty ka jąc się
tuż po go dzi nie 10.00 w Par ku Wi to sa w Byd gosz czy, by
wspól nie prze ma sze ro wać pod bu dy nek Urzę du Wo je -
wódz kie go. Peł ni de ter mi na cji, ale po ko jo wo na sta wie ni,
w bar wach Pol skie go Związ ku Dział kow ców „uzbro je ni”
je dy nie w zie lo ne czap ki i fla gi z lo go Związ ku oraz trans -
pa ren ty, ni czym jed na wiel ka ro dzi na po krót kim prze mar -
szu sta nę li na pla cu u drzwi gma chu Wo je wo dy Ku -
jaw sko -Po mor skie go – punk tu al nie o go dzi nie 11.00. Wa-
r to w tym miej scu nad mie nić, iż w ca łym kra ju o tej wła -
śnie go dzi nie dział kow cy w po zo sta łych mia stach Pol ski
ze bra li się by wy ra zić swo je ape le i pe ty cje do naj waż -
niej szych osób w pań stwie. Kra ju, któ ry w rze ko mej opi -
nii elit rzą dzą cych jest pań stwem oby wa tel skim. Nie ste ty 
w od czu ciu spo łe czeń stwa w tym bli sko mi lio na ro dzin
dział kow ców, jest kra jem rzą dzo nym przez par tię, któ ra
jest głu cha na głos swe go elek to ra tu, par tię prze ko na ną 
o swej ab so lut nej nie omyl no ści, ale też i cał ko wi cie wy -
zu tej z ho no ru do trzy my wa nia sło wa da wa ne go spo łe -
czeń stwu. Jak bo wiem ina czej na zwać sy tu ację gdy
Pre mier Rzą du RP, a za ra zem Prze wod ni czą cy par tii rzą -
dzą cej skła da pu blicz nie obiet ni ce dział kow com co do
pro ce do wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, po czym nie wy ka zu je żad -
nych kon kret nych po su nięć w tym wzglę dzie? Co gor sza,
mil czy gdy po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej pra cu ją cy 
w Nad zwy czaj nej Ko mi sji Sej mo wej po zwa la ją so bie na
ma ni pu la cje i nie spo ty ka ną aro gan cję co do skła da nych
wnio sków ze stro ny przed sta wi cie li Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej, wal czą cej o spra wie dli we i zgod ne z kon -
sty tu cją za pi sy w no wej usta wie rodzinnych ogrodach
działkowych.

To wła śnie ta bu ta i za cie trze wie nie po słów PO z Nad -
zwy czaj nej Pod ko mi sji Sej mo wej do pro wa dzi ła do te go,
że dział kow cy zmu sze ni zo sta li do za ma ni fe sto wa nia swe -
go sta no wi ska. W piąt ko wej ma ni fe sta cji pod Urzę dem
Wo je wódz kim w Byd gosz czy bra ło udział bli sko 600
dział kow ców. Z okrę gu to ruń sko -wło cław skie go au to ka -
ra mi, ale też i pry wat ny mi sa mo cho da mi zje cha li się dział -
kow cy z To ru nia, Wło cław ka, Gru dzią dza, Chełm ży 
i Wą brzeź na – łącz nie 250 osób. Na wspo mnia nej ma ni -
fe sta cji nie za bra kło par la men ta rzy stów sprzy ja ją cych
dział kow com. Wśród licz nie de mon stru ją cych za uwa żal -
ny był Po seł Pra wa i Spra wie dli wo ści – p. Bar tosz Kow -
nac ki, któ ry to na sku tek gie rek oso bo wych we wnątrz
ko mi sji sej mo wej, po zba wio ny zo stał prze wod nic twa w
jej pra cach nad pro jek tem usta wy o ROD. Obec ni by li
rów nież przed sta wi cie le in nych par tii nam sprzy ja ją cych
w bo jach o no wą usta wę dział ko wą. Przy by li tak że re pre -
zen tan ci lo kal nych me diów, za in te re so wa ni pro ble ma ty ką.

Po za koń czo nej ma ni fe sta cji, pod czas któ rej dział kow -
cy za pre zen to wa li swo je pe ty cje do Pre mie ra Rzą du RP, 
a któ re to zo sta ły prze ka za ne na rę ce przed sta wi cie la pa -
ni Wo je wo dy, licz ne gro no uda ło się do sie dzi by Okrę go -
we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy, na de ba tę z Po słem
PiS – p. Bar to szem Kow nac kim, któ ry to nie zwy kle do -
kład nie przy bli żył dział kow com ar ka na pra cy Nad zwy -
czaj nej Ko mi sji Sej mo wej po wo ła nej ce lem opra co wa nia
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

W cza sie krót kie go spo tka nia i roz mów z Pre ze sem OZ
To ruń sko -Wło cław skie go PZD, tuż przed po wro tem do ro -
dzin nych do mów, dział kow cy bio rą cy udział w ma ni fe sta -
cji z na sze go okrę gu pod kre śla li, że na le ży ją uznać za
nie zwy kle uda ną, a co naj waż niej sze nie sły cha nie po trzeb -
ną. Wszy scy jak przy sło wio wy je den mąż zgo dzi li się, iż
je śli ten sy gnał nie do trze do świa do mo ści par la men ta rzy -
stów PO, to w o wie le licz niej szej gru pie skłon ni są „ru -
szyć” na War sza wę, pod Sejm RP. Wszak nad cho dzi je sień,
czas po rząd ków na ogro dach prze ko py wa nia i wy ko py wa -
nia zbęd nych ro ślin. Mo że, więc czas i „wy ko pać” chwa sty
z Sej mu? Kto wie? Wśród dział kow ców uno si się duch de -
ter mi na cji i wo li wal ki o swo je pra wa.

admin

tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie re al -
nych po pra wek wnie sio nych przez po słów PO, któ re mo -
gą spo wo do wać nie przy ję cie w ter mi nie do dnia 21 sty-
cz nia 2014 r. no wej usta wy. 

Żą da my też przy wró ce nia pod sta wo wych roz wią zań za -

war tych w oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, bo tyl ko ta ki pro jekt po zwo li nam na
za cho wa nie ogro dów i bez piecz ne ich użyt ko wa nie przez
wie le mi lio nów Oby wa te li – dział kow ców i ich ro dzin.

Dział kow cy okrę gu byd go skie go
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Podczas manifestacji swoje stanowisko złożyło Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego
oraz działkowcy z Grudziądza 

Pre zes Ra dy Mi ni strów 
Do nald TUSK 
War sza wa

STANOWISKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w spra wie prze bie gu prac w Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji Sej mo wej pro ce du ją cej oby wa tel ski

pro jekt usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Pan
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów RP

Byd goszcz, 20 wrze śnia 2013 r.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Dwa dzie ścia pięć ty się cy dział kow ców – użyt ku ją cych

dział ki w dwu stu ogro dach To ruń sko -Wło cław skie go
Okrę gu PZD wy so ko so bie oce ni ło sło wa Pa na Pre mie ra
wy ra żo ne w pi śmie z 18 czerw ca 2013 r., iż oso bi ście za -
an ga żo wał się Pan, w pra ce nad no wą usta wą o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych.

Z sa tys fak cją przy ję li śmy rów nież sta no wi sko Pa na Pre -
mie ra, że oby wa tel ski pro jekt usta wy o ogro dach dział ko -
wych bę dzie w Sej mie pro jek tem wio dą cym, a za rów no
Pan Pre mier jak i po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej za -
gwa ran tu ją dział kow com bez pie czeń stwo i trwa łość ogro -
dów dział ko wych.

Z uf no ścią i na dzie ją ob ser wo wa li śmy prze bieg ob rad
Sej mo wej Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej, któ rej za da niem
by ło pro ce do wa nie pod kre śla my: wio dą ce go pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych, zgła sza ne go przez Oby -
wa tel ski Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych i po par ty pra wie mi lio nem
pod pi sów dział kow ców.

Nie ste ty, rze czy wi stość oka za ła się wiel kim roz cza ro -
wa niem. W at mos fe rze stwo rzo nej przez Prze wod ni czą -
cą Sej mo wej Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej oraz peł nych

aro gan cji, lek ce wa że nia i ob raź li wych wy stą pień po słów
Plat for my Oby wa tel skiej – prze for so wa no po praw ki, któ -
re spo wo do wa ły, że pro jekt oby wa tel ski zo stał cał ko wi -
cie wy pa czo ny i ma my pra wo twier dzić, że stał się on 
w rze czy wi sto ści an ty -oby wa tel ski.

Ma my też pra wo twier dzić, że cał ko wi ta od po wie dzial -
ność za treść usta wy po jej po praw kach i skut ki z te go wy -
ni ka ją ce, w tym rów nież opóź nie nie jej uchwa le nia
spo czy wa wy łącz nie na po słach Plat for my Oby wa tel skiej!

Pa nie Pre mie rze!!!
Bio rąc pod uwa gę Pań skie wy stą pie nie z 18 czerw ca

2013 r. z ubo le wa niem stwier dza my, że po sło wie ugru po -
wa nia, któ re mu Pan prze wod ni czy na ra zi li na szwank au -
to ry tet Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

Jest jesz cze czas, by ten au to ry tet przy wró cić, ale moż -
na to zro bić wy łącz nie po przez przy wró ce nie pier wot nej
tre ści Oby wa tel skie go Pro jek tu Usta wy o Ogro dach
Dział ko wych i te go od Pa na Pre mie ra ocze ku je my.

Pa nie Pre mie rze los Pa na au to ry te tu w oczach spo -
łe czeń stwa, los pol skich dział kow ców dzi siaj i w przy -
szło ści spo czy wa w Pań skich rę kach!

Z wy ra za mi sza cun ku 
uczest ni cy ma ni fe sta cji 

z Okrę gu To ruń sko -Wło cław skie go PZD, 
w obro nie Oby wa tel skie go Pro jek tu Usta wy 

o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Z do zą wprost nie wy sło wio ne go nie do wie rza nia ob ser -

wo wa li śmy re la cje z prze bie gu ob rad Nad zwy czaj nej Pod -
ko mi sji Sej mo wej ma ją cej opra co wać a do kład niej rzecz

pre cy zu jąc to na pra wić wy pra co wa ny przez nią wła śnie
wcze śniej bu bel praw ny – pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Re pre zen tu jąc rze szę po nad
25.000 dział kow ców na sze go okrę gu pra gnie my wy ra zić
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Pan Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP
Prze wod ni czą cy Plat for my Oby wa tel skiej

sło wa dez apro ba ty, wo bec prze bie gu prac nad no wą usta -
wą dział ko wą, czu je my się za nie po ko je ni prze bie giem
prac Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej, pod czas któ rych po sło -
wie Plat for my Oby wa tel skiej, na cze le z prze wod ni czą cą
Kry sty ną Si bin ską, do pusz cza ją się jaw nych ma ni pu la cji
i wpro wa dza ją nie zwy kle szko dli we dla dział kow ców za -
pi sy. Nie go dzi my się na lek ce wa że nie gło su dział kow -
ców przez po słów z Pod ko mi sji Sej mo wej. Pod oby-
wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych pod pi sa ło się bli sko mi lion dział kow ców, stąd też
do ma ga my się rów ne go trak to wa nia pod czas prac sej mo -
wej ko mi sji nad usta wą. Nie ste ty, za cho wa nie Prze wod ni -

czą cej Pod ko mi sji – p. Kry sty ny Si biń skiej pod czas ob -
rad bu dzi w nas wszyst kich nie smak, gdyż na le ży je uznać
ja ko skan da licz ne i nie god ne oso by pia stu ją cej man dat za -
ufa nia pu blicz ne go.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
W imie niu dział kow ców okrę gu To run sko -Wło cław -

skie go PZD jak rów nież dział kow ców ca łej Pol ski ape lu -
je my o wy peł nie nie obiet nic zło żo nych przez Pa na
pod czas spo tka nia na ogro dzie Wa szyng to na w War sza -
wie, a w szcze gól no ści uwia ry god nie nia tre ści Pa na li stu
do dział kow ców z dnia 18 czerw ca br.

Z wy ra za mi sza cun ku
uczestnicy Prezydium

/-/ 16 podpisów

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
My, Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych re pre -

zen tu ją cy 6-ty sięcz ną rze szę dział kow ców z Gru dzią dza,
je ste śmy głę bo ko za nie po ko je ni za cho wa niem po słów
Plat for my Oby wa tel skiej – człon ków Sej mo wej Pod ko -
mi sji Nad zwy czaj nej pra cu ją cej nad pro jek tem usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, ob ra du ją cej 
w dniach 10-11 wrze śnia br.

Prze wod ni czą ca Pod ko mi sji Pa ni Po seł Kry sty na Si biń -
ska, unie moż li wia ła pre zen to wa nie zgło szo nych do pro -
jek tu oby wa tel skie go po pra wek twier dząc, że za póź no
one do pod ko mi sji wpły nę ły. Po nad to po sło wie Plat for -
my Oby wa tel skiej za cho wy wa li się aro ganc ko i lek ce wa -
żą co w sto sun ku do Peł no moc ni ków Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej.

Ta kie dzia ła nia gru py po słów Plat for my Oby wa tel skiej
i So li dar nej Pol ski do pro wa dzi ły do sy tu acji, że w dniach
10-11 wrze śnia br. tyl ko ta gru pa bra ła udział w ob ra dach
pod ko mi sji, po nie waż na znak pro te stu przed sta wi cie le
dział kow ców i po sło wie Pra wa i Spra wie dli wo ści opu ści -

li sa lę ob rad pod ko mi sji.
Po zo sta li człon ko wie pod ko mi sji – po sło wie Plat for my

Oby wa tel skiej i So li dar nej Pol ski jed no myśl nie prze gło -
so wy wa li po praw ki zgła sza ne (do ostat nie go dnia) przez
Biu ro Le gi sla cyj ne i przed sta wi cie li re sor to wych, od rzu -
ca jąc wszyst kie po praw ki zgła sza ne przez Ko mi tet Ini cja -
ty wy Usta wo daw czej.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Nie ro zu mie my dla cze go po sło wie Plat for my Oby wa -

tel skiej – człon ko wie Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej dzia ła -
ją na szko dę dział kow ców, gdyż ich dzia ła nia mo gą unie-
moż li wić uchwa le nie usta wy przed 21 stycz nia 2014 r., 
a tak że szko dzą wi ze run ko wi Pa na Pre mie ra, któ ry obie -
cał dział kow com przy ja zną usta wę, zgod ną z du chem pro -
jek tu oby wa tel skie go.

APELUJEMY, Niech Pan Pre mier wy klu czy te szko -
dli we dzia ła nia Po słów Plat for my Oby wa tel skiej. Ocze -
ku je my na przy wró ce nie dzia łań zgod nych z Pa na
obiet ni cą.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 

z Gru dzią dza

To ruń, 16 wrze śnia 2013 r.

Gru dziądz, 20 wrze śnia 2013 r.
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Z 18 mie się cy wy zna czo nych Sej mo wi RP przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny na uchwa le nie no wej usta wy re gu lu -
ją cej funk cjo no wa nie ogrod nic twa w Pol sce po zo sta ło
za le d wie 4 mie sią ce.

W wo je wódz twie lu bel skim na no we prze pi sy z nie po -
ko jem ocze ku je po nad 30 tys. użyt kow ni ków dzia łek.

In for ma cja, ja ka do tar ła do na sze go dział ko we go śro -

Pa ni
Jo lan ta Szoł no -Ko guc
Wo je wo da Lu bel ski

STANOWISKO
Dział kow ców wo je wódz twa lu bel skie go 

w spra wie prac nad pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Dział kow cy z Ro dzin nych Ogro dów Lu belsz czy zny
przy by li w dniu 20.09.2013 r. o godz. 11.00 przed Urząd
Wo je wódz ki w Lu bli nie, by za ma ni fe sto wać swo je nie za -
do wo le nie i roz cza ro wa nie wo bec dzia łań i za cho wań po -
li ty ków, któ rzy bez roz wa gi i od po wie dzial no ści po dej-
mu ją de cy zje i roz strzy ga ją kwe stie spo łecz ne z po mi nię -
ciem zda nia sa mych oby wa te li. Two rzą pra wo na któ re
dział kow cy nie wy ra ża ją zgo dy.

Dział kow cy za opa trze ni w ele men ty związ ko we m.in.
cza pecz ki, chu s ty, fla gi i cho rą giew ki i ba ne ry z ha sła mi
zo sta li po zy tyw nie przy ję ci przez lu bel ską spo łecz ność i
urzęd ni ków.

Ma ni fe sta cje otwo rzył Pre zes OZ PZD i Prze wod ni czą cy
Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go Ma ni fe sta cji. Prze ka za li zgro -
ma dzo nym dział kow com bie żą ce in for ma cje nt. prze bie gu
prac nad no wą usta wą i omó wi li zmia ny wpro wa dzo ne do
oby wa tel skie go pro jek tu za spra wą po słów PO i SP. Prze -
wod ni czą cy za po znał przy by łych z tre ścią Sta no wisk KR
w spra wie sy tu acji, któ ra za ist nia ła pod czas po sie dzeń Pod -
ko mi sji oraz od czy tał oświad cze nie Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej w spra wie ma ni pu la cji pod czas pro ce do -
wa nia nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy o rod.

W swo ich wy stą pie niach za pro sze ni go ście m.in. Pan
Hen ryk Bą cal Wi ce prze wod ni czą cy Miej skiej Ra dy SLD
pod kre śla li, że ro zu mie ją za kło po ta nie dział kow ców pra -
ca mi po słów nad no wym pra wem i oce nia ją, że ist nie je
za gro że nie, że zo sta ną uchwa lo ne nie ko rzyst ne dla dział -
kow ców za pi sy lub mo że za ist nieć sy tu acja nie uchwa le nia
w ter mi nie prze pi sów dla dział kow ców. Udzie li li po par cia

pod ję tej ini cja ty wie przez dział kow ców i Pol ski Zwią zek
Dział kow ców oraz po par li oby wa tel ski pro jekt usta wy.

Dział kow cy na to miast pod kre śla li, że ostat nie wy da rze -
nia ja kie mia ły miej sce pod czas po sie dze nia Sej mo wej
Pod ko mi sji pra cu ją cej nad pro jek tem no wej usta wy o rod
pod wa ży ły spo łecz ne za ufa nie do Sej mu RP. Po wie dzie li
zde cy do wa ne NIE dla prze gło so wa nych przez PO i SP po -
pra wek do oby wa tel skie go pro jek tu. Ape lo wa li, by ich
głos w tej spra wie nie był zlek ce wa żo ny przez po li ty ków
i że by zda li so bie spra wę z cię ża ru od po wie dzial no ści za
źle pod ję te dzi siaj de cy zje dla dział kow ców. W dys ku sji
udział wzię li: Pre zes ROD „Ka li na” w Lu bli nie – Pa ni Ha -
li na Gaj -Go dyń ska, Pre zes ROD im. H. Sien kie wi cza 
w Lu bli nie  – Pan Zby sław Tom czyk, Pre zes ROD „Przy -
szłość” w Po nia to wej – Pan Ze non Ja kób czyk oraz Pre -
zes ROD „Przy jaźń” w Lu bli nie – Pa ni Te re sa Gre la

Do ma ni fe stu ją cych dział kow ców w za stęp stwie Wo je -
wo dy Lu bel skie go wy szedł Dy rek tor Ge ne ral ny i na je go
rę ce dział kow cy zło ży li Sta no wi sko w któ rym na pi sa li
m.in. „Fun da men tem de mo kra cji jest re spek to wa nie wo li
oby wa te li przez wła dzę, co w przy pad ku prac nad pro jek -
tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, tak waż -
nym ak tem praw nym z punk tu wi dze nie spo łecz ne go nie
ma miej sca…”

Na ma ni fe sta cję przy by ły wszyst kie za pro szo ne me dia
lo kal ne – TVP Lu blin, Dzien nik Wschod ni, Ku rier Lu bel -
ski i Ra dio Lu blin oraz TV Pol sat.

Ma ni fe sta cja mia ła cha rak ter sta cjo nar ny, udział wzię ło
nie mniej niż 450 dział kow ców i prze bie gła w po ko jo wej
at mos fe rze.

Opra co wa ła
Mag da le na Wój cic ka

• WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – Lublin

do wi ska, iż oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, pod któ rym pod pi sa ło się pra wie
mi lion pol skich oby wa te li, w tym z na sze go lu bel skie go
okrę gu po nad 28 tys., stał się wio dą cym pro jek tem w pra -
cach Sej mo wej Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej po wo ła nej 
do roz pa trze nia zło żo nych pro jek tów ustaw, wzbu dzi ła na -
dzie ję na ter mi no we uchwa le nie pra wa gwa ran tu ją ce-
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go dal sze ist nie nie i funk cjo no wa nie ogrod nic twa dział -
ko we go.

Za pi sy oby wa tel skie go pro jek tu, któ re po wsta ły po kon -
sul ta cjach z ogro do wy mi or ga na mi sta tu to wy mi Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, jak rów nież in dy wi du al ny mi
dział kow ca mi są gwa ran tem sta ło ści na szych dzia łek 
i ogro dów oraz za pew nia ją bez pie czeń stwo i za cho wu ją,
pod sta wo we funk cje ogrod nic twa dział ko we go.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze nie mo że my w spo ko ju
przy glą dać się dzia ła niom pod ko mi sji sej mo wej, w któ rej
za spra wą po słów z Plat for my Oby wa tel skiej i So li dar nej
Pol ski pra ce nad no wą usta wą dział ko wą są opóź-
nia ne, a wpro wa dzo ne po praw ki do oby wa tel skie go pro -
jek tu pro wa dzą do po wsta nia cha osu w na szych ogro dach
i skłó ce nia spo łecz no ści dział ko wej.

Prze gło so wa ne zmia ny zo sta ły wpro wa dzo ne bez ak -
cep ta cji stro ny spo łecz nej, znie kształ ca ją i wy pa cza ją nasz
pro jekt oraz zda niem kon sty tu cjo na li stów mo gą być uzna -
ne za nie zgod ne z Kon sty tu cją RP. W ra żą cy spo sób ogra -
ni cza ne są rów nież pra wa przed sta wi cie li Ko mi te tu
Ini cja ty wy Oby wa tel skiej oraz lek ce wa żo ny jest nasz głos 
w tej spra wie.

Ostat nie wy da rze nia, ja kie mia ły miej sce pod czas po -
sie dze nia pod ko mi sji w dniach 10-11.09. br., wy wo ła ły
ogrom ne kon tro wer sje wśród dział kow ców i pod wa ży ły
spo łecz ne za ufa nie do Sej mu RP. 

Lu blin, 20 wrze śnia 2013 r.

Fun da men tem de mo kra cji jest re spek to wa nie wo li oby -
wa te li przez wła dzę, co w przy pad ku prac nad pro jek tem
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, tak waż nym
ak tem praw nym z punk tu wi dze nia spo łecz ne go nie ma
miej sca.

W na szym Pań stwie obo wią zu je sys tem praw ny, któ ry
sza nu je po ję cie praw na by tych i chro ni wła sność in dy wi -
du al ną wła ści cie li, tym cza sem ob ser wo wa ne dzia ła nia 
w sto sun ku do dział kow ców to nie tyl ko pod wa że nie de -
mo kra tycz nych za sad dzia ła nia pań stwa pra wa, ale rów -
nież po waż ne na ru sze nie za sad mo ral nych obo wią zu-
ją cych w in nych de mo kra tycz nych spo łecz no ściach.

Dzi siej sza ma ni fe sta cja jest wy ra zem nie za do wo le nia 
i roz cza ro wa nia na sze go dział ko we go śro do wi ska wo bec
dzia łań i za cho wań po li ty ków, któ rzy bez roz wa gi i od po -
wie dzial no ści po dej mu ją de cy zje i roz strzy ga ją spo łecz ne
kwe stie z po mi nię ciem zda nia sa mych oby wa te li. Two rzą
pra wo na któ re dział kow cy nie wy ra ża ją zgo dy.

Li czy my na Pa ni przy chyl ność i zro zu mie nie dla na -
szych dzia łań po dej mo wa nych w obro nie dzia łek i ogro -
dów.

Zwra ca my się do Pa ni ja ko przed sta wi cie la Rzą du 
w wo je wódz twie o przed sta wie nie na sze go sta no wi ska
Pa nu Pre mie ro wi, by przyj rzał się pra com par la men ta rzy -
stów nad no wą usta wą i wy eli mi no wał wszel kie nie zgod -
ne z za sa da mi dzia ła nia.

W imie niu dział kow ców z ogro dów Lu belsz czy zny
Ko mi tet or ga ni za cyj ny ma ni fe sta cji

Prze wod ni czą cy
/-/ 

Człon ko wie
/-/ 
/-/ 

• WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE – Zielona Góra

Nie udol ne Pra ce nad pro jek tem oby wa tel skim w pod -
ko mi sji Sej mo wej oraz ma ni pu la cje, ja kich do pu ści ła się
jej prze wod ni czą ca Kry sty na Si biń ska zmu si ły po raz ko -
lej ny dział kow ców do wyj ścia na uli ce i za ma ni fe sto wa -
nia swo je go nie za do wo le nia.

Oko ło 600 osób uczest ni czy ło dziś w ma ni fe sta cji pod
Urzę dem Wo je wódz kim w Go rzo wie Wiel ko pol skim. 
W ma ni fe sta cji uczest ni czy li dział kow cy z Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych z ca łe go Wo je wódz twa Lu bu skie -
go. Do Go rzo wa zje cha li re pre zen tan ci ogro dów z Żar, Ża -
ga nia, Kro sna Od rzań skie go, Lub ska, Ja sie nia, Gu bi na,

Zie lo nej Gó ry, Su le cho wa, Świe bo dzi na, Ko strzy na, Słu -
bic oraz miej sco wi. Go rzow ska ma ni fe sta cja by ła czę ś cią
ogól no pol skiej ak cji pro te sta cyj nej. Dziś po dob ne pi kie ty
od by ły sie w sto li cach wszyst kich wo je wództw w Pol sce.

Dział kow cy prze ma sze ro wa li w ko lo ro wym i gło śnym
or sza ku uli ca mi Go rzo wa pod Urząd Wo je wódz ki, gdzie
wy wo ła li za stęp cę wo je wo dy Ja na Świ re po, któ ry przy -
jął po stu la ty oraz pi sma do Mar sza łek Sej mu oraz Pre -
mie ra RP.

Pan wi ce wo je wo da za pew nił o swo im po par ciu dla pro -
jek tu oby wa tel skie go i po stu la tów dział kow ców oraz
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Go rzów Wlkp., 20 wrze śnia 2013 r.

Prze wod niczący Zgro ma dze nia
inż. Rafał Haw ry luk

Prze wod ni czą cy Zgro ma dze nia
An drzej Czwoj drak

obie cał, iż prze ka że je na rę ce Pre mie ra oraz Mar sza łek
Sej mu.

W trak cie ma ni fe sta cji dział kow cy pre zen to wa li trans -
pa ren ty oraz ba ne ry, na któ rych wy ra ża li swo je po glą dy
na te mat prac pod ko mi sji sej mo wej zaj mu ją cej się usta -
wą o ROD. Szcze gól nie kry tycz ne zda nia do ty czy ły prze -

Pa ni Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Dzi siej sza ma ni fe sta cja, bli sko 600 osób, zgro ma dzi ła

dział kow ców wo je wódz twa lu bu skie go dla po par cia pro -
jek tu oby wa tel skie go usta wy o ROD – w obro nie głów -
nych za ło żeń te go pro jek tu i w pro te ście prze ciw ko ma ni-
pu la cjom po słów PO pra cu ją cych w sej mo wej pod ko mi -
sji ds. usta wy o ogro dach dział ko wych.

Sta now czo pro te stu je my prze ciw ko ta kie mu sty lo wi
pra cy. Nie zga dza my się na to, by po sło wie PO, pod prze -
wod nic twem po słan ki Kry sty ny Si biń skiej, w tak aro ganc -
ki i lek ce wa żą cy spo sób trak to wa li przed sta wi cie li mi-
lio na dział kow ców, a tym sa mym wy bor ców, któ rzy pod -
pi sa li się pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy. W tym
wzglę dzie so li da ry zu je my się z przed sta wi cie la mi Ko mi -
te tu Ini cja ty wy Oby wa tel skiej, któ rzy jed no znacz nie da li
wy raz dez apro ba cie wo bec źle pro wa dzo nej pra cy pod ko -
mi sji. Opusz cze nie ob rad nie by ło ob ra ża niem się, jak
chce po słan ka Si biń ska. Tym ge stem na si przed sta wi cie -
le w na szym imie niu przy wo ły wa li po wa gę Sej mu i wy -
ra ża li żą da nie po waż ne go trak to wa nia przed sta wi cie li
mi lio no wej gru py spo łecz nej.

Chce my wy raź nie stwier dzić, iż pod ko mi sja sej mo wa
nie jest miej scem ma ni pu la cji do za ła twia nia in te re sów
par tyj nych, ani też do re ali zo wa nia wła snych am bi cji i ce -
lów. Wy bie ra li śmy po słów po to, aby re pre zen to wa li in te -
re sy spo łecz ne. Po sło wie PO są do te go rów nież, a mo że
przede wszyst kim zo bo wią za ni. Wszak mie nią się par tią
„oby wa tel ską”.

Jest też naj wyż sza po ra, aby po sło wie Platformy Oby-
watelskiej z pod ko mi sji sej mo wej, a tak że prze wod ni -
czą ca tej pod ko mi sji przy po mnie li so bie przy się gę po -
sel ską i za da nia, ja kie im wy bor cy po wie rzy li. Nie
chce my się wsty dzić za par la menta rzy stów z Platformy

Obywatelskiej, cho ciaż trans mi sja z ob rad pod ko mi sji,
zwłasz cza 10 i 11 wrze śnia br. ta kie wła śnie od czu cie
wy wo łu je.

W de mo kra tycz nym pań stwie ma my pra wo do ma gać
się rów ne go trak to wa nia oby wa te li, zwłasz cza wte dy, gdy
wy po wia da ją się w waż nych spra wach. Bo dla mi lio na
oby wa te li – dział kow ców i dla ich ro dzin przy szłość ogro -
dów dział ko wych to wła śnie spra wa waż na. Do ma ga my
się więc, aby głos przed sta wi cie li dział kow ców zo stał po -
trak to wa ny pod czas ob rad pod ko mi sji zgod nie z przy słu -
gu ją cym mu pra wem. Ten nasz po stu lat zo stał już
do strze żo ny po przez de cy zje po łą czo nych ko mi sji sej mo -
wych, któ re zle ci ły pod ko mi sji roz pa trze nie po pra wek
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej. Ocze ku je my, iż zo -
sta nie speł nio ny.

Zwra ca my się do Pa ni Mar sza łek z ape lem o oso bi ste
za in te re so wa nie się po stę pem prac pod ko mi sji sej mo wej.
Nie do pusz cza nie do gło su przed sta wi cie li Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej, jak rów nież opo zy cji blo ko wa -
nie me ry to rycz nej dys ku sji i pro wa dze nie ob rad w sty lu
wo dzow skim i au to kra tycz nym spra wi ło, że jak do tąd re -
zul ta ty tej pra cy są ża ło sne, pra wie żad ne.

Wo bec te go, że już zmar no wa no bar dzo wie le cza su,
ma my po waż ne oba wy, iż Plat for ma Oby wa tel ska nie jest
za in te re so wa na uchwa le niem usta wy w wy zna czo nym
ter mi nie. Ta ka per spek ty wa jest dla dział kow ców tak sa -
mo zła, jak pró ba prze for so wa nia złe go pra wa.

Ocze ku je my, iż po przez efek ty pra cy pod ko mi sji zo sta -
nie urze czy wist nio na de kla ra cja, ja ką pu blicz nie zło żył
dział kow com Pre mier – Prze wod ni czą cy Plat for my Oby -
wa tel skiej, a więc zo sta ną przy wró co ne za pi sy pro jek tu
oby wa tel skie go, pro jek tu, pod któ rym pod pi sa ło się 
924 ty się cy dział kow ców.

W imie niu uczest ni ków ma ni fe sta cji – dział kow ców
wo je wódz twa lu bu skie go

wod ni czą cej pod ko mi sji Kry sty ny Si biń skiej, któ ra w spo -
sób jaw ny do pusz cza się ma ni pu la cji w pra cach pod ko -
mi sji wpro wa dza jąc przy udzia le po słów PO ne ga tyw ne
dla dział kow ców za pi sy.

Ma ni fe sta cja od by ła się w spo sób po ko jo wy i bez za -
kłó ceń.

Ra fał Haw ry luk



Województwo MAŁOPOLSKIE





Województwo MAZOWIECKIE





Województwo OPOLSKIE



Województwo PODKARPACKIE





Województwo PODLASKIE
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„Czło wiek szla chet ny nie sza fu je obiet ni ca mi,
lecz czy ni wię cej, niż przy rzekł”
Kon fu cjusz

Pan Do nald Tusk 
Pre mier RP

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Z za nie po ko je niem i oba wą ocze ku ją dział kow cy na no -

wą usta wę o ogrod nic twie dział ko wym, któ ra zgod nie 
z orze cze niem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go win na obo wią -
zy wać od 21 stycz nia 2014 r.

Sej mo wa Pod ko mi sja Nad zwy czaj na ds. przy go to wa -
nia no wej usta wy dział ko wej za ba zę swo ich prac pod ję -
ła pro jekt oby wa tel ski, co da wa ło nam na dzie ję na
przy ję cie ta kiej re gu la cji praw nej, któ ra by by ła zgod na 
z wo lą dział kow ców.

Nie ste ty, ilość i ja kość zmian ja kich do ko na li i prze for -
so wa li po sło wie Pań skie go ugru po wa nia oraz So li dar nej
Pol ski, kom plet nie na ru szy ły isto tę te go pro jek tu.

Przy go to wa ny pro jekt oby wa tel ski do sto so wał prze pi sy
do wy mo gów Kon sty tu cji RP i za bez pie czył pra wa dział -
kow ców, gwa ran tu jąc ist nie nie i roz wój ogro dów dział ko -
wych zy sku jąc ma so wą jed no znacz ną ak cep ta cję śro -
do wi ska dział kow ców.

Pa nie Pre mie rze!
Z ża lem oświad cza my, że po praw ki prze gło so wa ne

przez po słów PO i SP w za sad ni czym stop niu zmie ni ły,
wręcz zde for mo wa ły i wy krzy wi ły sens po szcze gól nych
za pi sów praw nych za war tych w pro jek cie oby wa tel skim.
Obec nie jest to do ku ment, któ ry nie gwa ran tu je utrzy ma -

nia cha rak te ru i isto ty ogro dów dział ko wych.

Pa nie Pre mie rze!
Nie po zwo li my na wy ko rzy sty wa nie na szej ini cja ty wy

oby wa tel skiej do re ali za cji in te re sów nie któ rych par tii po -
li tycz nych, dą żą cych do osła bie nia ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Prze bieg i efek ty pra cy Pod ko mi sji są nam zna ne i bu -
dzą nasz głę bo ki sprze ciw w za kre sie zmian, któ re ude -
rza ją w za ło że nia pro jek tu.

Two rzo ny do ku ment ma być zgod ny z Kon sty tu cją 
i jed no cze śnie za cho wać cha rak ter ogro dów ja ko urzą dzeń
uży tecz no ści pu blicz nej. Tak po win no się stać, czy jed nak
dział kow cy do cze ka ją się w po rę owe go do ku men tu?

Ape lu je my za tem o usza no wa nie gło su oby wa te li, któ rzy
wy raź nie okre śli li swo ją wo lę w za kre sie po par te go przez
sie bie pro jek tu, wy ra zi li swo je sta no wi sko i wie dzą ja kie
re gu la cje praw ne za pew nią byt oraz roz wój ogro dów dział -
ko wych, na to miast wnie sio ne mo dy fi ka cje ze stro ny naj -
więk szej z par tii po li tycz nych przy wspar ciu So li dar nej
Pol ski, z ca łą pew no ścią nie zmie rza ją do wzmoc nie nia po -
zy cji praw nej dział kow ców, ogro dów i sto wa rzy szeń ogro -
do wych, a wręcz prze ciw nie – je śli zo sta ną za cho wa ne
sta wia ją przy szłość pol skie go ogrod nic twa dział ko we go 
w tak trud nej sy tu acji ja ka do tych czas nie by ła zna na.

W imie niu uczest ni ków ma ni fe sta cji – dział kow cy
wo je wódz twa lu bu skie go

Prze wod ni czą cy Zgro ma dze nia
An drzej Czwoj drak

Prze wod ni czą cy Zgro ma dze nia
inż. Ra fał Haw ry luk

Go rzów Wlkp., 20 wrze śnia 2013 r.

•WOJEWÓDZTWO ¸ÓDZKIE – ¸ódê

Oko ło pię ciu set osób wzię ło udział w ma ni fe sta cji, któ -
ra prze ma sze ro wa ła przez cen trum Ło dzi. Przy by li na nią
dział kow cy z ogro dów po ło żo nych w ca łym wo je wódz -
twie: z Ło dzi, Beł cha to wa, Sie ra dza, Skier nie wic, Piotr ko -
wa Try bu nal skie go, Kut na, Pa bia nic, Brze zin, Alek san-

dro wa Łódz kie go, a tak że z naj dal szych za kąt ków na sze -
go okrę gu: Ra dom ska i Pa jęcz na.

Uczest ni cy ma ni fe sta cji ubra ni w cza pecz ki i chu s ty 
w bar wach PZD nie śli ze so bą fla gi związ ko we oraz trans -
pa ren ty. Dzię ki gwizd kom, trąb kom i sy re nom sta no wi li
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gło śny i barw ny tłum, któ ry wzbu dzał za in te re so wa nie
prze chod niów.

Ma ni fe stan ci prze szli pod sie dzi bę Łódz kie go Urzę du
Wo je wódz kie go, gdzie prze wod ni czą ca zgro ma dze nia
Iza be la Oże gal ska przy wi ta ła ze bra nych oraz po dzię ko -
wa ła za licz ny udział. W swo im prze mó wie niu przed sta -
wi ła po wo dy, dla któ rych dział kow cy po now nie zde -
cy do wa li się na uli cach naj więk szych pol skich miast za -
ma ni fe sto wać swo je ra cje. Przy po mnia ła jak zo stał po -
trak to wa ny pro jekt oby wa tel ski przez po słów Plat for my
Oby wa tel skiej i So li dar nej Pol ski, ja kie zmia ny wy pa cza -
ją ce ten pro jekt prze szły gło sa mi tych par tii oraz o tym ja -
ki prze bieg ma ją po sie dze nia pod ko mi sji, któ ra ma za
za da nie przy go to wać pro jekt usta wy.

Od czy ta na zo sta ła pe ty cja skie ro wa na do Pre mie ra RP
Do nal da Tu ska. Nie ste ty, ale po mi mo za pro sze nia do ma -
ni fe stan tów nie wy szła Wo jewo da Łódz ka, ani ża den z jej
za stęp ców. Na spo tka nie z ma ni fe stan ta mi od de le go wa ny
zo stał Dy rek tor Ge ne ral ny urzę du.

Na stęp nie głos za bra li ofi cjal ni go ście: po sło wie Ma rek
Ma tu szew ski i Jan To ma szew ski (Pra wo i Spra wie dli -

PETYCJA
Uczest ni ków ma ni fe sta cji do Pre mie ra Rzą du Pa na Do nal da Tu ska

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Dział kow cy z wo je wódz twa łódz kie go do ma ga ją się

sta now czej in ter wen cji w spra wie przy szłej usta wy do ty -
czą cej ogro dów dział ko wych. Zwra ca my się do Pa na za -
rów no ja ko do Pre mie ra Rzą du jak i sze fa naj więk sze go
ugru po wa nia par la men tar ne go.

Już po raz dru gi w krót kim cza sie je ste śmy zmu sze ni,
aby ma sze ru jąc uli ca mi pol skich miast upo mi nać się o na -
sze pra wa. Nie ste ty, ale wszel kie par la men tar ne i urzę do -
we for my roz mów z oso ba mi od po wie dzial ny mi za two -
rze nie pra wa nie przy no szą ocze ki wa nych efek tów. Stąd
po now nie się ga my po ten szcze gól ny śro dek.

Pań skie za in te re so wa nie pro ble ma mi ogro dów oraz pu -
blicz nie zło żo ne za pew nie nie iż do ło ży Pan sta rań, by
oby wa tel ski pro jekt usta wy stał się pod sta wą przy szłe go,
dział ko we go pra wa da ły nam wie le na dziei, że oto na resz -
cie po trak to wa no nas z na le ży tą po wa gą. Li czy li śmy na
rze czo wą współ pra cę i po myśl ne za koń cze nie pro ce do -
wa nia pro jek tu oby wa tel skie go, gdy kil ka dni po Pań skiej
wi zy cie w ogro dzie im. Wa szyng to na w War sza wie, pod -
ko mi sja nad zwy czaj na zde cy do wa ła, że wła śnie ten pro -
jekt bę dzie wio dą cym w jej pra cach.

Nie ste ty na sze prze ko na nia zo sta ły dość szyb ko roz wia -
ne. Ze smut kiem stwier dza my, że to po sło wie z Pań skie -
go ugru po wa nia pod czas kil ku ko lej nych po sie dzeń

pod ko mi sji prze for so wa li zmia ny, któ re do pro wa dzi ły do
wy pa cze nia pro jek tu oby wa tel skie go.

Po raz ko lej ny zlek ce wa żo no głos na sze go śro do wi ska
i ma jąc za nic opar ty na po nad stu let niej tra dy cji mo del
ogrod nic twa dział ko we go pro po nu je się roz wią za nia zu -
peł nie ode rwa ne od cha rak te ru dzia łek ro dzin nych. Wpro -
wa dzo ne lek ką rę ką przez po słów PO i SP po praw ki
pro wa dzą do wy na tu rze nia i znisz cze nia ogrod nic twa
dział ko we go. Nie moż na bo wiem mó wić o za cho wa niu
funk cji so cjal nej ogro dów, gdy jed no cze śnie uchwa la się
prze pis do pusz cza ją cy nie kon tro lo wa ny ob rót dział ka mi
w ogro dach.

Zmar gi na li zo wa nie ro li or ga nów ogro do wych i pod da -
nie zja wi ska zmian użyt kow ni ków dzia łek je dy nie me cha -
ni zmom wol no ryn ko wym do pro wa dzi do te go, że prze s-
ta ną one być do stęp ne dla ca łe go spo łe czeń stwa i sta ną się
ko lej nym przy wi le jem naj bo gat szych. W ca łym kra ju na
dział ki ocze ku ją ro dzi ny z dzieć mi, eme ry ci, ren ci ści, lu -
dzie mniej za moż ni. Tym cza sem wpro wa dzo na po praw ka
otwie ra ogro dy dla tych, któ rzy ma ją pie nią dze i stać ich
na za pła ce nie naj ko rzyst niej szej ce ny.

Dział ki prze sta ną słu żyć lo kal nym spo łecz no ściom.
Ogro dy po ło żo ne w naj bar dziej atrak cyj nych re jo nach
kra ju bę dą prze ży wa ły ob lę że nie, a miej sco wi dział kow -
cy szyb ko zo sta ną wy par ci przez tych, któ rzy mo gąc so -

wość), dy rek tor biu ra po sła Da riu sza Joń skie go – To masz
Ju ra oraz Ra fał Gór ski ze Sto wa rzy sze nia „Oby wa te le de -
cy du ją”. Wszy scy za pew nia li o swo im po par ciu dla dział -
kow ców, wy ra ża li swo je uzna nie dla ini cja ty wy oby -
wa tel skiej.  

Kry tycz nie wy po wia da li się na te mat po li ty ki spo łecz -
nej rzą du, a za mach na pra wa dział kow ców i ogro dy okre -
śli li nie spra wie dli wo ścią i szu ka niem spo so bu na po kry cie
dziu ry bu dże to wej. Pod kre śli li też nie obec ność przed sta -
wi cie li Plat for my Oby wa tel skiej świad czy o tym, że ugru -
po wa nie to nie ma szcze rych in ten cji wo bec dział kow ców
i nie po raz pierw szy da je do wód na to, iż lek ce wa ży oby -
wa te li.

Wszyst kie wy stą pie nia spo tka ły się z aplau zem i en tu -
zja stycz nym przy ję ciem uczest ni ków ma ni fe sta cji.

W imie niu dział kow ców głos za brał Sta ni sław Pa nek 
z ROD „Ana nas” w Ka lon ce.

Ma ni fe sta cja spo tka ła się z du żym za in te re so wa niem
me diów. Obec ne by ły m.in. TVP Łódź, Te le wi zja Ka blo -
wa Toya, Ra dio Łódź, Ra dio Pa ra da, oraz naj więk sze lo -
kal ne ga ze ty: Dzien nik Łódz ki i Express Ilu stro wa ny.

IO
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bie po zwo lić na nie ogra ni czo ne wy dat ki bę dą przej mo -
wać dział ki. Ja ko po nu ry żart trak tu je my prze pi sy przej -
ścio we usta wy. Zu peł nie ab sur dal ny prze pis na ka zu ją cy
wszyst kim dział kow com po twier dze nie swe go człon ko -
stwa w prze cią gu 5 mie się cy od wej ścia w ży cie usta wy
spo ty ka się z za sko cze niem każ de go kto zna za sa dy funk -
cjo no wa nia ogro dów. Obo wiąz ko we od by cie ze brań we
wszyst kich ROD w ce lu wy po wie dze nia się na te mat
przyna leż no ści or ga ni za cyj nej ozna cza w prak ty ce ol brzy -
mie wy dat ki i nie sły cha ny wy si łek spo łecz nych dzia ła czy.
Po mysł jest tym bar dziej ode rwa ny od rze czy wi sto ści, że
na od by cie tych ze brań da no 6 mie się cy od wej ścia w ży -
cie usta wy, a jed no cze śnie w in nym ar ty ku le prze wi du je
się, że sto wa rzy sze nie ogól no kra jo we ma na uchwa le nie
sta tu tu rok. W prak ty ce ozna cza to, że dział kow cy bę dą
po dej mo wa li de cy zje nie zna jąc jesz cze re guł i za sad ja -
kie ma ją ich do ty czyć.

Cze mu ma ją słu żyć te roz wią za nia po sło wie PO i SP nie
ujaw ni li, gdyż zgod nie prze gło so wa li po praw ki od rzu ca -
jąc wszel ką dys ku sję. Nie wia do mo więc czy za sta na wia -
li się nad skut ka mi tych prze pi sów. Ła two jed nak do-
my ślić się, że nie cho dzi ło im o uspraw nie nie dzia ła nia
ogro dów, ani o po moc oso bom spo łecz nie pra cu ją cym 
w ROD.

W tym miej scu na le ży przy po mnieć, że pro jekt oby wa -
tel ski tak że gwa ran tu je ogro dom i dział kow com moż li -
wość wy łą cze nia się ze struk tur sto wa rzy sze nia kra -
jo we go.

W prze ci wień stwie do pro jek tu pod ko mi sji da je na to
24 mie sią ce. Z pew no ścią jest to wy star cza ją cy czas na
prze my śle nie i pod ję cie do brej oraz ra cjo nal nej de cy zji.
Je że li re ali za cja za sad plu ra li zmu i wol no ści zrze sza nia
się ma od by wać się we dług wi zji po słów Plat for my Oby -
wa tel skiej to już dziś moż na ła two prze wi dzieć cha os i za -
mie sza nie ja kie zo sta nie wy wo ła ne w ogro dach.

W na tu ral ny spo sób na su wa się py ta nie czy mo że Pa na
Ko le żan kom i Ko le gom z Klu bu Par la men tar ne go Plat -
for my Oby wa tel skiej wła śnie o to cho dzi. Lek ce wa żą cy
sto su nek do pro jek tu oby wa tel skie go i dział kow ców znaj -
du je swój wy raz nie mal na każ dym po sie dze niu pod ko -
mi sji, któ rej ob ra dy pod kie row nic twem po seł Kry sty ny
Si biń skiej przy po mi na ją far sę. Kłót nie, od bie ra nie gło su i
per so nal ne prze py chan ki, to za miast me ry to rycz nej pra cy
fun du je nam pod ko mi sja. Czas wy zna czo ny przez Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny ucie ka. Po sło wie z Pań skie go ugru po -

wa nia zda ją się te go nie do strze gać, gdyż waż niej sza dla
nich od tro ski o mi lion ro dzin dział ko wych jest po li tycz -
na gra, któ rą mo gą pro wa dzić w imię wy peł nia nia man da -
tu. Sta now czo pro te stu je my prze ciw ko ta kiej sy tu acji.

Skut kiem nie od po wie dzial nej za ba wy po słów Plat for -
my Oby wa tel skiej mo że być naj więk sza w hi sto rii kra ju
spo łecz na ka ta stro fa po le ga ją ca na utra cie przez dział kow -
ców praw do grun tów i ma jąt ku. I do ma ga my się od po -
wie dzi czy jest to dzia ła nie ce lo we?! Czy w ten spo sób
Plat for ma Oby wa tel ska chce stwo rzyć oka zję do zre ali -
zo wa nia za ło żeń wy ni ka ją cych z pro jek tu po sła Sta ni sła -
wa Hu skow skie go?!

Pa nie Pre mie rze!
Jesz cze wie rzy my, że zło żo ne przez Pa na de kla ra cje nie

są pu sty mi obiet ni ca mi.
Ufa my, że do trzy ma Pan sło wa iż pol scy dział kow cy

otrzy ma ją do brą usta wę, któ ra po zwo li im za cho wać ogro -
dy sta no wią ce do ro bek kil ku po ko leń.

Jest to moż li we tyl ko pod wa run kiem, że po sło wie PO
wró cą do roz wią zań pro jek tu oby wa tel skie go.

Nie ocze ku je my prze cież nie moż li we go. Pra gnie my je -
dy nie spo koj nej i sta bil nej przy szło ści dla na szych dzia łek,
by słu ży ły ca łym ro dzi nom i na dal sta no wi ły zie lo ne płu -
ca miast.

Pa nie Pre mie rze!
Skła da my dzi siej szą pe ty cję nie tyl ko w imie niu dział -

kow ców, ale tak że tych miesz kań ców na sze go kra ju, któ -
rzy po par li oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD. Żą da my
po waż ne go po dej ścia ze stro ny po słów Plat for my Oby -
wa tel skiej i po sza no wa nia te go pro jek tu usta wy i niech
na resz cie Pań ska par tia nie bę dzie oby wa tel ską je dy nie 
z na zwy, a rze czy wi ście da świa dec two przy wią za nia do
ta kich war to ści jak de mo kra cja i spo łe czeń stwo oby wa -
tel skie!

Po czy na nia Pań skie go ugru po wa nia do pro wa dzi ły
dział kow ców do de ter mi na cji, któ rej dzi siej sza ma ni fe sta -
cja jest wy ra zem. Prze le wa się już cza ra go ry czy i gra ni -
ca na szej wy trzy ma ło ści.

Przy po mi na my, że je śli speł ni się czar ny sce na riusz ozna -
cza ją cy upa dek ogro dów to Plat for ma Oby wa tel ska bę dzie
je dy nym od po wie dzial nym za ta ki stan rze czy, a Pan i Pań -
scy par tyj ni ko le żan ki i ko le dzy za pi sze cie się w hi sto rii ja -
ko gra ba rze pol skie go ogrod nic twa dział ko we go!

W imie niu uczest ni ków ma ni fe sta cji
Prze wod ni czą ca zgro ma dze nia pu blicz ne go

Iza be la Oże gal ska 

Łódź, 20 wrze śnia 2013 r.
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Zgro ma dze ni pod Urzę dem Wo je wódz kim w Kra ko wie,
re pre zen tu je my prze szło 32 ty sią ce ma ło pol skich dział -
kow ców. Zo sta li śmy zmu sze ni za wal czyć o na szą przy -
szłość. Ma ni fe stu jąc wnio sku je my o:

1. Rze tel ną pra cę nad no wą usta wą o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

2. Przy spie sze nie pro ce su le gi sla cyj ne go, po nie waż każ -
de opóź nie nie mo że po zba wić dział kow ców praw do ko -
rzy sta nia z ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

3. Wy ra ża my po par cie dla prze pi sów oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, pro -
jek tu któ ry był spój ny, kon sty tu cyj ny i re al nie trak to wał
za rzą dza nie ogro da mi dział ko wy mi.

Pa nie Pre mie rze, w świe tle Pa na za pew nień i zło żo nych

PETYCJA
UCZESTNIKÓW MANIFESTACJI – DZIAŁKOWCÓW Do Pre mie ra RP Pa na Do nal da Tu ska

za po śred nic twem Wo je wo dy Ma ło pol skie go
Pa na Je rze go Mil le ra

Dział kow cy z Ma ło pol ski po raz ko lej ny wy cho dzą na uli cę!

• WOJEWÓDZTWO MA¸OPOLSKIE – Kraków

W dniu 20 wrze śnia 2013 r., przed Urzę dem Wo je wódz -
kim w Kra ko wie przy ul. Basz to wej 22, dział kow cy z 269
ma ło pol skich ogro dów dział ko wych, po raz ko lej ny za -
ma ni fe sto wa li swo je nie za do wo le nie, z opie sza ło ści po -
słów pra cu ją cych nad pro jek tem usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Na miej sce zbiór ki na pla cu Ma -
tej ki przy by li licz nie dział kow cy m. in. z: Kra ko wa, No -
we go Są cza, Tar no wa, Brze ska, An dry cho wa, Kęt,
Sta re go Są cza, Oświę ci mia, Za bie rzo wa, My śle nic, Wa -
do wic, Krze szo wic, Ol ku sza, Ska wi ny, Bu kow na i Ba lic.

Uczest ni cy roz ło ży li licz ne trans pa ren ty, fla gi, żół te 
i zie lo ne ba lo ni ki, sło necz ni ki, za ło ży li cza pecz ki związ -
ko we i zło ży li pod pi sy pod pe ty cją do Pre mie ra RP Pa na
Do nal da Tu ska o do trzy ma nie obiet nic zło żo nych dział-
kow com.

Trans pa ren ty, któ re nie śli w po cho dzie, gło si ły ha sła:

„Czas ucie ka, PO cze ka”
„Po sło wie!!! Cze ka my na usta wę o ROD”
„Nie za bie raj cie nam ogro dów”
„TAK dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD”
„NIE dla pro jek tu plat for my oby wa tel skiej”
„Ogro dy dział ko we dla miesz kań ców miast”
„Nie chce my cią gle wal czyć o swo je pra wa. Dział kow cy”
„Nie od da my dzia łek de we lo pe rom”
„Dział ki dla dział kow ców – gło sy od wy bor ców”

„Pa mię taj cie o ogro dach, prze cież stam tąd przy szli -
ście”

Dział kow cy ma ni fe sta cją oraz pod pi sa mi pod ape lem
wy ra zi li swo je po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz sprze ciw
wo bec opie sza łych prac w Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej, za -
ape lo wa li o przy spie sze nie pro ce su le gi sla cyj ne go dla
usta wy o ROD, któ ra zgod nie z wy ro kiem TK mu si wejść
w ży cie przed 21 stycz nia 2014 r. Zgro ma dze nie dział -
kow ców zwró ci ło uwa gę miesz kań ców Kra ko wa i tu ry -
stów, któ rym wy ja śnia no przy czy nę de mon stra cji i sy tu -
ację ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Ma ni fe sta cja prze ma sze ro wa ła ul. Basz to wą pod Urząd
Wo je wódz ki, gdzie do dział kow ców wy szedł i roz ma wiał
z ni mi wi ce wo je wo da Ma ło pol ski Pan An drzej Ha ręż lak.
Dział kow cy chęt nie za bie ra li głos i przed sta wia li pro ble -
my oraz swo je ocze ki wa nia, pro sząc o za cho wa nie ogro -
dów i po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez wi ce wo je wo -
dę – re pre zen tu ją ce go PSL. Dział kow cy wrę czy li Pa nu
wo je wo dzie Pe ty cję skie ro wa ną do Pre mie ra RP Do nal -
da Tu ska. Po za koń czo nym spo tka niu z wo je wo dą dział -
kow cy udzie la li wy wia dów TVP Kra ków, Ra diu Kra ków
oraz przed sta wi cie lom pra sy lo kal nej. Na stęp nie ma ni fe -
sta cja prze szła uli ca mi: Pa wią, Wor cel la, Za ci sze, Basz -
to wą i wró ci ła na pl. Ma tej ki.

MK

nam de kla ra cji, po ob ra dach Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej
po wo ła nej do roz pa trze nia pro jek tów ustaw o ogro dach
dział ko wych, czu je my roz cza ro wa nie. Pod ko mi sja Nad -
zwy czaj na gło sa mi po słów par tii, któ rej jest Pan prze wod -
ni czą cym, zmie ni ła zna czą co treść oby wa tel skie go pro-
jek tu. Pro jekt, któ ry po cząt ko wo przy ję ła pod ko mi sja za -
wie rał wie le prze pi sów nie do przy ję cia dla dział kow ców,
kon sty tu cjo na li stów, a na wet dla po szcze gól nych mi ni -
sterstw i biu ra ana liz sej mo wych. Kon tro wer sję wzbu-
dzi ła przede wszyst kim nie kon sty tu cyj na pro po zy cja
uwłasz cze nia dla wy bra nych dział kow ców. Po wzno wie -
niu po sie dzeń pod ko mi sji, w prze pi sie tym zmie nio no tyl -
ko na zew nic two, po zo sta wia jąc za gro że nia, któ re ze so bą
nie sie. Do dat ko wo na ru sze nie prze pi sów pra wa bu dow -
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la ne go przez dział kow ca nie bę dzie pod sta wą do roz wią -
za nia z nim umo wy przez sto wa rzy sze nie. Tym sa mym po
raz ko lej ny po pra wia ne prze pi sy za prze cza ją do tych cza so -
wym ide om ogrod nic twa dział ko we go.

Du żym pro ble mem prac nad no wym pra wem dla dział -
kow ców jest to, że przy go to wy wa na usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych nie jest po trak to wa na ca ło ścio wo.
W jej za pi sach bra ku je gło su spo łe czeń stwa, któ ry re pre -
zen to wa ny jest przez przed sta wi cie li Ko mi te tu Ini cja ty -
wy Usta wo daw czej. W swo ich uwa gach do pro jek tu
przed sta wia ją oni wo lę dział kow ców z ca łej Pol ski. Roz -
wa że nie tych uwag zo sta ło za blo ko wa ne przez prze wod -
ni czą cą pod ko mi sji nad zwy czaj nej i tyl ko dzię ki de cy zji
po łą czo nych ko mi sji bę dą one roz pa try wa ne na ko lej nych
po sie dze niach.

Pra ce nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, zgod nie z de kla ra cja mi prze wod -
ni czą cej mia ły za koń czyć się do koń ca lip ca. Dziś jest już
20 wrze sień, a pod ko mi sja nad zwy czaj na na dal pra cu je.
Jest to wy nik bra ku dia lo gu, rze tel no ści i zna jo mo ści te -
ma tu przez po słów PO i SP – człon ków pod ko mi sji nad -
zwy czaj nej. Po sło wie tych par tii igno ro wa li tak że ar gu-
men ty i za strze że nia przed sta wia ne przez po wo ła ne go
przez sie bie eks per ta. Kon sty tu cjo na li sta już nie współ -
pra cu je z pod ko mi sją nad zwy czaj ną. Dla te go, my, dział -
kow cy z ma ło pol ski py ta my:

Czy po wsta nie usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych w ter mi nie do 20 stycz nia 2014 ro ku, sko ro po zo sta -
ły już tyl ko 4 mie sią ce na prze pro wa dze nie ca łe go pro ce -
su le gi sla cyj ne go? Czy Pań stwo Pol skie po zo sta wi mi lion
ro dzin dział ko wych bez pra wa do dział ki? Czy en kla wy
zie le ni, da ją ce wy tchnie nie miesz kań com, znik ną z miast
Pol ski? Czy dział kow cy mo gą li czyć na usta wę zgod ną 
z Kon sty tu cją RP?

Czy no wa usta wa bę dzie chro nić ogrod nic two dział ko -
we w Pol sce, któ re ma bli sko 120-let nią tra dy cję? Czy no -
wa usta wa wpi sze się w re alia za rzą dza nia ogro da mi
dział ko wy mi?

Te py ta nia po wsta ją w gło wie każ de go dział kow ca. „Co
bę dzie da lej z dział ka mi?” sły chać co dzien nie w ogro dach
kra kow skich, tar now skich, no wo są dec kich, gor lic kich,
oświę cim skich, mie chow skich, ol ku skich i in nych. Dla te -
go w imie niu tych wszyst kich dział kow ców ze bra li śmy
się dzi siaj pod Urzę dem Wo je wódz kim w Kra ko wie, aby
po ka zać na szą de ter mi na cję w wal ce o przy szłość ogro -
dów dział ko wych w Pol sce.

Wnio sku je my o wy słu cha nie gło su spo łe czeń stwa 
i przy ję cie po pra wek Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej lub o po wró ce nie do pier wot nych za pi sów oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych, pod któ rym zło ży li śmy pod pi sy. Wnio sku je my
o przy spie sze nie prac w pod ko mi sji nad zwy czaj nej oraz
przy spie sze nie pro ce su le gi sla cyj ne go.

My, oby wa te le – dział kow cy cze ka my Pa nie Pre mie rze
na speł nie nie obiet nic!

SYGNATARIUSZE PETYCJI DO PREMIERA RP
/-/ około 400 podpisów

• WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE – Warszawa

20 wrze śnia br. o go dzi nie 11.00 przed Ma zo wiec kim
Urzę dem Wo je wódz kim w War sza wie od by ła się ma ni fe -
sta cja dział kow ców ma zo wiec kich zor ga ni zo wa na przez
Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD. Nie ste ty, ani Wo je -
wo da, ani Pre zy dent War sza wy nie zna leź li cza su dla dział -
kow ców, a de le ga cję i pe ty cję przy jął Wi ce wo je wo da
Da riusz Pią tek. Dział kow cy ze bra li się, aby za pro te sto wać
prze ciw ko zmia nom wpro wa dza nym do obywa tel s-
kie go pro jek tu usta wy trak cie ob rad pod ko mi sji sej mo wej.
Na ma ni fe sta cję przy by ła po nad ty sięcz na gru pa dział kow -
ców z ca łe go Ma zow sza (Cie cha no wa, Ostro łę ki, Płoc ka,
Ra do mia, Sie dlec i War sza wy), wy po sa żo na w em ble ma -
ty i ak ce so ria w bar wach związ ko wych, m.in. cza pecz ki,
fla gi oraz ba ne ry z ha sła mi wy ra ża ją cy mi pro test wo bec
po czy nań po słów Plat for my Oby wa tel skiej. Pro test dział -
kow ców był też sły szal ny na war szaw skim Pla cu Ban ko -
wym, dzię ki trąb kom („wu wu ze le”), któ rych dźwięk
to wa rzy szył prze mo wom uczest ni ków ma ni fe sta cji.

Ma ni fe sta cję otwo rzył Pre zes OZM Sta ni sław Za wad ka,
przed sta wia jąc krót ko trud ną sy tu ację, w ja kiej obec nie
znaj du je się pro jekt oby wa tel ski. Po wie dział też o ko -
niecz no ści wy ra że nia sprze ci wu przez dział kow ców, 
a w szcze gól no ści przez dział kow ców war szaw skich 
(w su mie po nad 90 ty się cy ro dzin), wo bec ła ma nia za sad
de mo kra cji w cza sie ob rad pod ko mi sji, pra cu ją cej nad no -
wą usta wą o ROD.

Na stęp nie de le ga cja dział kow ców ma zo wiec kich uda ła
się na za po wie dzia ne wcze śniej spo tka nie z Wo je wo dą
Ma zo wiec kim, aby na je go rę ce zło żyć pe ty cję wy ra ża ją -
cą nie po kój i oba wy dział kow ców zwią za ne z try bem 
i tem pem prac nad no wą usta wą dział ko wą. 

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki re pre zen to wa li: Sta ni -
sław Za wad ka (Pre zes OZM), An to ni Ko strze wa (KR
PZD), Sta ni sław Bo guc ki (Płock), Zyg munt Kac przak
(Ra dom), Ka zi mierz Ko sim (War sza wa).
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Nie ste ty oka za ło się, że Wo je wo da Ma zo wiec ki Ja cek
Ko złow ski nie zna lazł cza su na spo tka nie z de le ga cją
dział kow ców. W je go imie niu spo tkał się z ni mi Wi ce wo -
je wo da Da riusz Pią tek, któ ry z uwa gą wy słu chał pro ble -
mów i uwag przed sta wi cie li de le ga cji.

Pre zes OZM Sta ni sław Za wad ka przed sta wił oba wy
dział kow ców zwią za ne z po stę po wa niem i de cy zja mi po -
słów PO pra cu ją cych nad usta wą i za ape lo wał do Wi ce -
wo je wo dy o po par cie dla spraw dział kow ców. Przed-
sta wi ciel KR PZD An to ni Ko strze wa zwró cił uwa gę na
wy da rze nia z ostat nich ob rad pod ko mi sji, na któ rych zo -
sta ły po gwał co ne wszyst kie za sa dy de mo kra cji wy ra żo ne
w jaw nej ma ni pu la cji oraz eli mi na cji wnio sków przed sta -
wi cie li Ko mi te tu, Pre zy dium KR PZD. Po zo sta li człon -
ko wie de le ga cji w swo ich wy stą pie niach zwró ci li po nad to
uwa gę na pro ble my wy stę pu ją ce w de le ga tu rach re jo no -
wych m.in. na brak uję cia ROD w pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go oraz na oba wy dział kow ców na
ca łym Ma zow szu, któ rzy bo ją się, że stra cą bu do wa ne
czę sto la ta mi miej sce do wy po czyn ku dla ca łych ro dzin.

„Je stem świe żo upie czo nym eme ry tem i dział ka bę dzie
dla mnie pew nie je dy ną for mą od po czyn ku. Dział kow ców
ta kich, jak ja jest wie lu, pra co wa li śmy dla kra ju kil ka dzie -
siąt lat, a te raz ma my wnu ki i nie wy obra ża my so bie, że -
by za bra kło ro dzin nych ogro dów dział ko wych, czy li
miejsc, gdzie ca łe ro dzi ny mo gą wspól nie od po czy wać” 
– po wie dział Zyg munt Kac przak z Ra do mia.

Po wy słu cha niu obaw dział kow ców Wi ce wo je wo da Da -
riusz Pią tek w la ko nicz nym wy stą pie niu po wie dział, że
je go ro la i wpływ na tok prac w pod ko mi sji są ogra ni czo -
ne i mo że tyl ko za pew nić dział kow ców o swo im cał ko -
wi tym po par ciu. Pro blem ogro dów dział ko wych le ży mu
na ser cu, po nie waż wraz ze swo imi ro dzi ca mi, tak że upra -
wia dział kę. Re pre zen tu ją cy PSL Wi ce wo je wo da po wie -
dział też, że prze ka że kwe stie prze ka za ne przez de le ga cję
dział kow ców ko le gom ze swo jej par tii za sia da ją cym 
w pod ko mi sji sej mo wej, a tak że po słom PO. Na za koń -
cze nie spo tka nia de le ga cja wrę czy ła Wi ce wo je wo dzie pe -
ty cję oraz upo min ki w po sta ci ga dże tów i wy daw nictw
związ ko wych. W cza sie roz mów z Wi ce wo je wo dą obec -
ni by li dzien ni ka rze z róż nych me diów ogól no pol skich

(m.in. RMF FM, TVN24, TV Biz nes, Pol sat News, PAP)
oraz lo kal nych (Ty go dnik Ostro łęc ki, Echo Dnia z Ra do -
mia), któ re ży wo za in te re so wa ły się ma ni fe sta cją dział -
kow ców.

Po spo tka niu z Wi ce wo je wo dą de le ga cja uda ła się do
Pa ni Pre zy dent War sza wy Han ny Gron kie wicz -Waltz, aby
wrę czyć jej apel wy sto so wa ny przez dział kow ców ma zo -
wiec kich. Oka za ło się jed nak, że tak że Pre zy dent War sza -
wy nie mo że lub nie chce spo tkać się z dział kow ca mi.
Za trzy ma na przed ga bi ne tem Pa ni Pre zy dent de le ga cja zo -
sta ła po in for mo wa na, że Pa ni Pre zy dent jest nie obec na.
Dział kow cy skie ro wa ni zo sta li przez Straż Miej ską do
kan ce la rii i tam zło żo ny zo stał apel do Pre zy dent Mia sta
Sto łecz ne go War sza wy. Na stęp nie de le ga cja opu ści ła bu -
dy nek Urzę du Wo je wódz kie go i po wró ci ła do ma ni fe stu -
ją cych dział kow ców, a Pre zes OZM zre la cjo no wał
ze bra nym prze bieg spo tka nia i za koń czył ma ni fe sta cję.

W cza sie ma ni fe sta cji głos za bie ra li tak że dział kow cy 
z ogro dów dział ko wych z ca łe go Ma zow sza. W każ dym
wy stą pie niu prze wi ja ły się oba wy i pre ten sje do rzą dzą -
cych, do Pre mie ra Tu ska i do po słów PO, któ rzy jaw nie
oszu ku ją dział kow ców. Na stro je wśród dział kow ców są
co raz gor sze i żą da ją za prze sta nia lek ce wa że nia ich praw.
Wśród zgro ma dzo nych na ra sta nie chęć do wła dzy, któ ra
po przez igno ro wa nie gło su spo łecz no ści dział kow ców
zmu sza ich do wyj ścia na uli cę. Dział kow cy wy cho dząc
na uli cę uka zu ją in do len cję, głu po tę i ob łu dę rzą dzą cych.

„By łem pod Sej mem w cza sie ma ni fe sta cji związ kow -
ców i wi dzia łem jak bar dzo czu ją się oni oszu ka ni przez
Pre mie ra. Te raz to sa mo uczu cie bu dzi się w nas dział -
kow cach. Rząd szu ka pie nię dzy, gdzie tyl ko się da, a naj -
ła twiej wy ci snąć na ród, czy li tak że nas. Uwa żam, że
rzą dzą cy usły szą dział kow ców do pie ro wte dy, kie dy zor -
ga ni zu je my pro test ogól no pol ski, po dob nie jak związ kow -
cy” – po wie dział Je rzy Ma choń z ROD „Po wstań ców” 
w Płoc ku.

W po dob nym to nie wy ra ża li się in ni dział kow cy. „Mu -
si być nas wię cej, mu si my bez prze rwy da wać rzą dzą cym
do zro zu mie nia, że bę dzie my wal czyć o ogro dy. Ko niecz -
na jest ma so wa, du ża ma ni fe sta cja” – mó wił Piotr Dy lik
z ROD „Ka cze niec” w Ząb kach.

OMA
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Apel
uczest ni ków ma ni fe sta cji dział kow ców przed Urzę dem Wo je wódz kim w War sza wie 

w dniu 20.09.2013 r.

Pa nie Pre mie rze,
Pa nie Wo je wo do,
Pa nie i Pa no wie Po sło wie – człon ko wie pod ko mi -

sji sej mo wej ds. usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych

Dział kow cy ma zo wiec cy, po dob nie jak dział kow cy 
w ca łym kra ju ze bra ni dziś pod Urzę da mi Wo je wódz ki -
mi, ma ni fe stu ją swój zde cy do wa ny sprze ciw wo bec nie -
po ko ją cych zmian, któ re wpro wa dza ne są do oby watel-
skie go pro jek tu usta wy w trak cie ob rad pod ko mi sji sej -
mo wej. W ob li czu po gar sza ją cej się sy tu acji dział kow ców
oraz wo bec re al nej moż li wo ści nie uchwa le nia usta wy 
w prze wi dzia nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny ter mi -
nie, dział kow cy z ca łe go Ma zow sza zmu sze ni są zde cy do -
wa nie za pro te sto wać prze ciw ko ła ma niu za sad de mo kra cji
w trak cie prac pod ko mi sji. Jej prze wod ni czą ca oraz in ni
po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej w cza sie ostat nich ob -
rad da li do wód, że jaw nie igno ru ją głos Ko mi te tu Ini cja -
ty wy Oby wa tel skiej, bę dą ce go przed sta wi cie lem nie mal
mi lio na oby wa te li, któ rzy po par li oby wa tel ski pro jekt
usta wy.

Dział kow cy z Cie cha no wa, Ostro łę ki, Płoc ka, Ra do mia,
Sie dlec i War sza wy, czy li z te re nu dzia ła nia okrę gu ma zo -
wiec kie go, sto ją tu dziś aby głos w obro nie ogro dów zo -
stał wresz cie za uwa żo ny i usły sza ny.

Kie dy do kład nie 3 mie sią ce te mu na spo tka niu w jed -
nym z ogro dów war szaw skich Pre mier Do nald Tusk wy -
cią gnął rę kę do dział kow ców, za pew nia jąc nas o swo im
po par ciu, by li śmy peł ni na dziei, że uda się szyb ko uchwa -
lić no we i do bre pra wo dla ogro dów dział ko wych. Kie dy
usły sze li śmy od Pre mie ra Rzą du Pol skie go, że pro jekt
oby wa tel ski bę dzie wio dą cym w trak cie prac nad usta wą
by li śmy pew ni, że ma my po tęż ne go so jusz ni ka w wal ce 
o ist nie nie ogro dów dział ko wych.

Czas po ka zu je jed nak, że był to za bieg czy sto mar ke tin -
go wy, ob li czo ny na szyb kie po pra wie nie wi ze run ku. De -
cy zje i po stę po wa nie po słów PO pra cu ją cych w pod-
ko mi sji wspie ra nych przez po słów So li dar nej Pol ski do -
wo dzą, że pro jekt oby wa tel ski jest tyl ko tłem do wpro wa -
dza nia zmian, któ re zu peł nie wy pa cza ją je go sens i spra -
wia ją, że jest on oby wa tel ski już tyl ko z na zwy.

Czy tak mia ła wy glą dać de kla ro wa na współ pra ca wła -
dzy z dział kow ca mi? Je że li pro jekt oby wa tel ski był oce -

nio ny wy so ko przez stro nę rzą do wą 3 mie sią ce te mu, to
dla cze go dziś jest zmie nia ny i w rze czy wi sto ści sta je się
pro jek tem PO, a nie dział kow ców? Dla cze go przed sta wi -
cie le par tii rzą dzą cej igno ru ją po trze by i głos mi lio na oby -
wa te li?

Ma ni fe stu je my, aby usły sza ny zo stał nasz sprze ciw wo -
bec igno ro wa nia gło su mi lio no wej spo łecz no ści dział kow -
ców. Nie zga dza my się na wpro wa dza nie zmian w pro -
jek cie oby wa tel skim i wy stę pu je my w obro nie ogro dów
dział ko wych, któ re wciąż nie są po strze ga ne ja ko war tość
i do bro spo łecz ne. Po li ty cy de cy du ją cy o przy szło ści
dział kow ców na dal pa trzą na ogro dy dział ko we tyl ko
przez pry zmat war to ści grun tów, na któ rych ogro dy funk -
cjo nu ją. A prze cież użyt ko wa nie ogro du jest czę sto tre ścią
ży cia lu dzi star szych i nie za moż nych, któ rych z pew no ścią
nie roz piesz cza ją wa run ki ży cia w dzi siej szej Pol sce.
Ogro dy dział ko we, to rów nież bez cen ne te re ny zie le ni
oraz oa zy bio róż no rod no ści w mia stach, któ re co raz szyb -
ciej sta ją się be to no wy mi pu sty nia mi. W wie lu mia stach 
w Eu ro pie i na świe cie do strze żo no już po trze bę stwa rza -
nia wa run ków do roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go, któ -
re trak to wa ne jest ja ko kwe stia roz wo ju społecz ne go, 
a nie prze szko da w po zy ski wa niu grun tów.

Czy wła dze War sza wy rów nież do strze gą w ogro dach
dział ko wych coś wię cej niż tyl ko moż li wość za dość uczy -
nie nia mno żą cym się rosz cze niom zwią za nym z tzw. de -
kre tem Bie ru ta?

Po zo sta je co raz mniej cza su na uchwa le nie do brej dla
dział kow ców usta wy, któ ra bę dzie chro ni ła ich pra wa.
Nie ste ty tem po i prze bieg prac nad usta wą bu dzą wiel kie
oba wy dział kow ców, że te go cza su mo że za brak nąć. Hi -
sto ria po ka zu je, że dział kow cy nie raz już mu sie li wal czyć
o ogro dy i wła dza mu si pa mię tać, że bę dą wal czy li za -
wsze, kie dy sy tu acja bę dzie te go wy ma ga ła.

Mi mo wszyst ko po zo sta je w nas na dzie ja, że w ser cach
po słów zwy cię ży do bra wo la, a w umy słach zdro wy roz -
są dek.

Prze ko na my się o tym pod czas naj bliż szych ob rad pod -
ko mi sji – 24 i 25 wrze śnia te go ro ku.

O do brych, czy złych de cy zjach po słów PO dział kow cy,
ich ro dzi ny i sym pa ty cy ogro dów bę dą z pew no ścią pa -
mię tać przy urnach wy bor czych.

Li czy my na uchwa le nie do brej usta wy!

Dział kow cy Ma zo wiec cy
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War sza wa, 20 wrze śnia 2013 r.

Apel 
do Pre zy dent Mia sta Sto łecz ne go War sza wy 

Sza now na Pa ni
Han na Gron kie wicz-Waltz
Pre zy dent m. st. War sza wy

Sza now na Pa ni Pre zy dent,
Dział kow cy z te re nu Ma zow sza, a w szcze gól no ści

użyt ku ją cy ro dzin ne ogro dy dział ko we w War sza wie wy -
ra ża ją ogrom ne za nie po ko je nie zwią za ne z nie roz wią za -
nym pro ble mem sta nu praw ne go po nad 100 ogro dów
dział ko wych znaj du ją cych się na te re nie mia sta.

Oba wy dział kow ców po głę bia do dat ko wo opie sza łość
oraz nie ko rzyst ne dla dział kow ców de cy zje po słów Plat -
for my Oby wa tel skiej za sia da ją cych w nad zwy czaj nej
pod ko mi sji sej mo wej ds. usta wy o ogro dach dział ko wych.
Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych re ko men do wa ny przez Pre mie ra Do nal da Tu ska
i przy ję ty przez pod ko mi sję sej mo wą ja ko wio dą cy, na
sku tek na no szo nych po pra wek PO i SP, z dnia na dzień
sta je się co raz mniej oby wa tel skim i za tra ca swój sens.
Po nad to spo sób pro wa dze nia prac pod ko mi sji przez jej
prze wod ni czą cą i igno ro wa nie gło su Ko mi te tu Ini cja ty wy
Oby wa tel skiej sta wia pod zna kiem za py ta nia za sa dę de -
mo kra cji, któ ra po win na prze cież przy świe cać ob ra dom
sza cow ne go gro na po słów.

Wo bec ta kie go po stę po wa nia przed sta wi cie li PO za cho -
dzi re al ne nie bez pie czeń stwo, że za brak nie cza su na
uchwa le nie no we go pra wa dla dział kow ców lub znów po -
wsta nie pra wo, któ re szyb ko zo sta nie za kwe stio no wa ne
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Pro blem bra ku do bre go
pra wa dla dział kow ców prze no si się tak że na nie wy ja śnio -
ne kwe stie spor ne zwią za ne z unor mo wa nia mi praw ny mi
ogro dów dział ko wych na te re nie War sza wy.

W ostat nim cza sie dział kow cy z te re nu Ma zow sza zwra -
ca li się już w tej spra wie do Pa ni Pre zy dent w ce lu na wią -
za nia dia lo gu i uzy ska nia sta no wi ska mia sta. Nie ste ty nie
otrzy ma li od po wie dzi, co spra wia, że co raz bar dziej od -
czu wa ją brak opar cia ze stro ny władz sto li cy. Dział kow -
com za le ży na przy szło ści nie tyl ko ogro dów dział -
ko wych, ale tak że sto li cy. Użyt kow ni cy war szaw skich

ogro dów dział ko wych, to rów nież miesz kań cy War sza wy
– oby wa te le, któ rzy w nad cho dzą cym re fe ren dum za de cy -
du ją, czy da lej po win na Pa ni peł nić po wie rzo ną jej przez
spo łe czeń stwo funk cję Pre zy den ta Mia sta Sto łecz ne go
War sza wy. Dział kow cy chcie li by, aby Pre zy dent Mia sta
Sto łecz ne go War sza wy nie był obo jęt ny na lo sy dział kow -
ców i ogro dów dział ko wych, chcie li by mieć pew ność, że
ich Pre zy dent nie bę dzie ich lek ce wa żył uni ka jąc spo tka -
nia z ni mi.

Sza now na Pa ni Pre zy dent,
Ogro dy dział ko we bo ry ka ją się z pro ble mem rosz czeń

wy ni ka ją cych z tzw. de kre tu Bie ru ta oraz in nych rosz czeń,
któ re Mia sto Sto łecz ne War sza wy pro wa dzi prze ciw ko
ogro dom dział ko wym. Dział kow cy do sko na le zda ją so bie
spra wę, że „grunt to pie niądz” i dla mia sta pro stym spo so -
bem na za dość uczy nie nie rosz cze niom by ło by zli kwi do wa -
nie ogro dów.  Jed nak trze ba zwró cić uwa gę, że ogro dy to
lu dzie, w więk szo ści star si i nie za moż ni, dla te go, też Pre -
zy dent War sza wy nie po wi nien się gać po nie kie dy ca ły do -
ro bek ich ży cia, aby zwięk szyć bu dżet mia sta.

Na le ży jed nak pa mię tać, że kwe stia li kwi da cji ogro dów
dział ko wych za rów no w sto li cy, jak i w ca łej Pol sce do ty -
czy w su mie mi lio na oby wa te li.  Obec ny, do bry stan więk -
szo ści ogro dów dział ko wych, to wy nik pra cy lu dzi za mie-
nia ją cych przez kil ka dzie siąt lat, nie użyt ki w te re ny zie le -
ni, któ re są prze cież bez cen ne tak że dla tkan ki miej skiej.

W związ ku z po wyż szym ape lu je my do Pa ni ja ko Pre -
zy dent Mia sta Sto łecz ne go War sza wy, a tak że Wi ce prze -
wod ni czą cej Plat for my Oby wa tel skiej, aby pro jekt no wej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych po mógł roz -
wią zać pro blem praw ny po nad 100 ogro dów dział ko wych
na te re nie sto li cy.

Zwra ca my się rów nież ko lej ny już raz o przy ję cie de le -
ga cji dział kow ców ma zo wiec kich przez Pa nią Pre zy dent.

Z po wa ża niem,
Dział kow cy Ma zo wiec cy
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Pe ty cja
zło żo na przez de le ga cję dział kow ców u Wo je wo dy Ma zo wiec kie go

Sza now ny Pan
Ja cek Ko złow ski
Wo je wo da Ma zo wiec ki

Sza now ny Pa nie Wo je wo do,
Jesz cze nie tak daw no, bo 15 czerw ca te go ro ku na spo -

tka niu w jed nym z ogro dów war szaw skich Pre mier RP
wy po wia da jąc sło wa: „PZD mi nie prze szka dza i nie po -
zwo lę, aby dział kow com sta ła się krzyw da, a pro jekt oby -
wa tel ski uzna my za wio dą cy w pra cach ko mi sji sejmo-
wych” wlał w ser ca spo łecz no ści dział kow ców wie le na -
dziei i wia ry w to, że pań stwo pol skie rze czy wi ście chce
chro nić po nad mi lio no wą rze szę oby wa te li – użyt kow ni -
ków ro dzin nych ogro dów dział ko wych, a jed no cze śnie
usza no wać po nad stu let nią tra dy cję ru chu ogrodni-
c twa dział ko we go w Pol sce. Wy da wa ło się tak że, że ad mi -
ni stra cja rzą do wa do strze gła re al ną po trze bę ist nie nia
ogro dów dział ko wych ja ko war to ści i do bra spo łecz ne go,
tak jak dzie je się to w wie lu kra jach Eu ro py Za chod niej.
Ta ka de kla ra cja Pa na  Pre mie ra po zwo li ła mieć na dzie ję
tak że na to, że wal ka o ist nie nie ogro dów dział ko wych bę -
dzie ła twiej sza, bo życz li wość Pre mie ra wy da wa ła się po -
tęż nym orę żem.

Za do wo le nie i wia ra w po zy tyw ny roz wój wy pad ków,
ja kim by ło by szyb kie dą że nie do uchwa le nie do bre go pra -
wa dla dział kow ców nie trwa ły jed nak dłu go. Szyb ko oka -
za ło się, że de kla ra cje Pre mie ra mia ły jed no znacz nie
wy miar wi ze run ko wy. Do bit nym przy kła dem te go jest za -
cho wa nie przed sta wi cie li par tii rzą dzą cej na wszyst kich
do tych cza so wych po sie dze niach pod ko mi sji i ko mi sji sej -
mo wych pra cu ją cych nad no wą usta wą. Jak się oka za ło,
pro jekt oby wa tel ski był wio dą cym tyl ko po to, że by moż -
na by ło po sie kać go fa tal ny mi dla dział kow ców po praw -
ka mi, któ re znie kształ ci ły go i po dziu ra wi ły jak plan szę
tar czy na strzel ni cy. W tym przy pad ku tar czą jed nak sta je
się po nad mi lio no wa gru pa oby wa te li Rzecz po spo li tej,
któ rzy z pew no ścią nie bę dą bier nie przy glą dać się ta kie -
mu po stę po wa niu.

Czy o to cho dzi ło Pre mie ro wi? Dla cze go jesz cze 3 mie -
sią ce te mu po tra fił szyb ko za re ago wać or ga ni zu jąc spo -
tka nie z dzia łow ca mi, a dziś nie sły szy sprze ci wu wo bec
te go, co dzie je się w pod ko mi sji z pro jek tem oby wa tel -
skim? Z pew no ścią nie o ta kiej współ pra cy stro ny rzą do -
wej z przed sta wi cie la mi dział kow ców mó wił Pan Pre mier
na spo tka niach z dział kow ca mi.

Dla cze go znów je ste śmy tak da le ko, je śli by li śmy tak
bli sko?

Wia do mo nie od dziś, że po li ty ka po zba wio na jest sen -
ty men tów, że czę sto bru tal ne gry pro wa dzą do suk ce su
jed nych i po raż ki dru gich. Nie mo że być jed nak zgo dy na
to, że by po li ty ka w ta kim wy da niu pro wa dzi ła do krzyw -

dy tak ogrom nej licz by oby wa te li Pol ski. Wy da rze nia mi -
nio ne go ty go dnia, kie dy to związ kow cy opa no wa li sto li -
cę chcąc wy ra zić sprze ciw wo bec obo jęt no ści wła dzy na
głos spo łe czeń stwa po ka zu ją, że oba wy dział kow ców sta -
ją się co raz bar dziej re al ne. Oba wy, że w cią gu co raz krót -
sze go cza su, ja ki po zo sta je do uchwa le nia usta wy, pra wo
nie po wsta nie w ogó le al bo uchwa lo ny zo sta nie bu bel,
któ ry znów tra fi do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Dla te go
po dob nie, jak związ kow cy, któ rzy nie wi dzie li już in ne go
spo so bu na to, by ich głos zo stał usły sza ny, dział kow cy
tak że zo sta li zmu sze ni do wyj ścia na uli ce, do za ma ni fe -
sto wa nia sprze ci wu wo bec igno ran cji i nie do strze ga nia
po trzeb spo łe czeń stwa przez wła dzę.

My, dział kow cy ma zo wiec cy ma ni fe stu je my, aby usły -
sza no nasz sprze ciw wo bec ła ma nia za sad de mo kra cji 
w trak cie prac nad no wą usta wą, ale tak że aby rzą dzą cy
do ce ni li wresz cie war tość ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych ja ko en klaw zie le ni w cen trum miast oraz ja ko je dy -
nej for my re kre acji i od po czyn ku lu dzi star szych i nie-
za moż nych. W ob li czu po stę pu ją ce go sta rze nia się, a tak -
że ubo że nia spo łe czeń stwa za pew nie nie cią gło ści bez -
piecz ne go funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go 
i ta nie go do stę pu do użyt ko wa nia dzia łek mo że oka zać się
nie tyl ko po trzeb ne, ale tak że ko niecz ne dla przy szłych
po ko leń, co za uwa żo no już w in nych kra jach Eu ro py.

Sza now ny Pa nie Wo je wo do,
Dział kow cy z ca łe go Ma zow sza, ale tak że z ca łej Pol ski

wo bec igno ro wa nia wo li oby wa te li przez wła dzę zmu sze -
ni są do zde cy do wa ne go wy ra że nia swo je go sprze ci wu.
Wy stę pu je my w obro nie ogro dów dział ko wych, po nie waż
co raz mniej wo li do ich obro ny wi dzi my u pra cu ją cych
nad no wym pra wem.  Ogro dy dział ko we nie mo gą być
po strze ga ne tyl ko i wy łącz nie przez pry zmat war to ści
grun tów, na ja kich się znaj du ją.  Sło wa te ma ją szcze gól -
ną wy mo wę w przy pad ku ogro dów war szaw skich, któ re
od lat zma gać się mu szą z rosz cze nia mi bę dą cy mi wy ni -
kiem tzw. de kre tu Bie ru ta.  Brak do brej usta wy tę nie ła -
twą już dziś sy tu ację jesz cze bar dziej dra ma tycz nie
po gor szy. Czy po świę ce nie ogro dów dział ko wych, co pla -
nu ją wła dze sto li cy, ja ko za dość uczy nie nie rosz cze niom 
i dziu rze bu dże to wej to je dy ne i wła ści we wyj ście?

Czas ucie ka i na uchwa le nie no wej usta wy mo że go za -
brak nąć, je śli po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej wciąż
tor pe do wać bę dą po sie dze nia ko mi sji for so wa niem nie -
ko rzyst nych dla dział kow ców po pra wek lub ma mie niem
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Pan Ry szard Wil czyń ski 
Wo je wo da Opol ski

ich nie moż li wy mi do zre ali zo wa nia pro po zy cja mi, cze go
przy kła dem by ło rze ko me uwłasz cze nie dla wszyst kich
dział kow ców.

Dział kow cy w ca łym kra ju ma ni fe stu ją przed sie dzi ba -
mi Urzę dów Wo je wódz kich, bo nie do pusz cza nie do gło -
su oby wa te li za wsze po wo du je, że mu szą w koń cu krzy-
k nąć w obro nie swo ich praw. Dla te go, je śli sy tu acja bę -
dzie te go wy ma ga ła i oby wa tel ski pro jekt usta wy wciąż
bę dzie zmie nia ny na nie ko rzyść dział kow ców, a głos ich
przed sta wi cie li z pre me dy ta cją nie bę dzie bra ny pod uwa -
gę, dział kow cy bę dą bro nić swo ich praw. Wy da rze nia, ja -
kie mia ły miej sce na po sie dze niach pod ko mi sji sej mo wej
w ostat nim cza sie zmu si ły ca łą spo łecz ność dział kow ców
do jaw ne go i gło śne go za ma ni fe sto wa nia nie zgo dy na
igno ro wa nie jej po trzeb.

Nie zgo dzi my się na to, aby po raz ko lej ny oka za ło się,
że wła dza wie le piej co jest lep sze dla oby wa te li!

Mi mo co raz trud niej szej sy tu acji dział kow ców na dal po -
zo sta je w nich wia ra, że pra wo po win no być i jest dla oby -
wa te li i że po sło wie pra cu ją cy w ko mi sjach i pod ko -

mi sjach sej mo wych opa mię ta ją się i zdą żą pod jąć mą dre
de cy zje, na któ re ni gdy nie jest za póź no.

Sza now ny Pa nie Wo je wo do,
W ra mach dłu go let niej współ pra cy Pa na Wo je wo dy 

z dział kow ca mi z wo je wódz twa ma zo wiec kie go za wsze
mo gli śmy li czyć na Pa na wspar cie dla na szych spraw.

Pod czas wie lu spo tkań Pa na Wo je wo dy z ak ty wem dział -
kow ców z te re nu wo je wódz twa za wsze spo ty ka li śmy się z
przy chyl no ścią i po par ciem dla usta wy o ROD i roz wo ju
ro dzin nych ogro dów dział ko wych na te re nie Ma zow sza.

90 ty się cy ro dzin dział ko wych oraz dzie siąt ki ty się cy
sym pa ty ków ro dzin nych ogro dów dział ko wych z te re nu
War sza wy i te re nu de le ga tur Ra do mia, Sie dlec, Cie cha -
no wa, Płoc ka i Ostro łę ki ocze ku ją od Pa na po par cia dla
za pi sów pro jek tu oby wa tel skie go usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Za an ga żo wa nie się i po par cie do ty czą ce pro jek tu oby -
wa tel skie go i ro dzin nych ogro dów dział ko wych, dział -
kow cy bę dą pa mię tać i oka żą swo ją wdzięcz ność.

Dział kow cy Ma zo wiec cy

War sza wa, 20 wrze śnia 2013 r.

• WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE – Opole

20 wrze śnia 2013 ro ku o godz. 11.00 od by ła się ma ni -
fe sta cja przed Urzę dem Wo je wódz kim w Opo lu, pod czas
któ rej licz nie uczest ni czą cy dział kow cy wrę czy li sta no -
wi ska dla Pa na Ry szar da Wil czyń skie go – Wo je wo dy
Opol skie go i dla Pa na Jó ze fa Se be sty – Mar szał ka Wo je -
wódz twa Opol skie go. Dział kow cy do ma ga li się przy śpie -
sze nia prac nad zło żo nym w Sej mie oby wa tel skim

pro jek tem no wej usta wy o ogro dach dział ko wych. Oba -
wia ją się, że ce lo wo – ich zda niem – spo wal nia ne pra ce 
w sej mo wej Ko mi sji Nad zwy czaj nej unie moż li wią
uchwa le nie no wej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych w ter mi nie usta lo nym w wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, któ ry mi ja 20 stycz nia przy szłe go ro ku.

Sza now ny Pa nie Wo je wo do,
Przed sta wi cie le dział kow ców Zie mi Opol skiej przy szli

pod Pa na Urząd, aby za ma ni fe sto wać swo je roz cza ro wa -
nie i roz go ry cze nie pra cą Sej mo wej Ko mi sji Nad zwy czaj -
nej, po wo ła nej do przy go to wa nia no wej usta wy o ogro-
dach dział ko wych na ba zie oby wa tel skie go pro jek tu.

Przy szli śmy, aby wy ra zić głę bo ką dez apro ba tę dla prze -
bie gu i wy ni ków prac pod ko mi sji, któ ra we dług nas, ce lo -
wo spo wal nia pro ce do wa nie pro jek tu oby wa tel skie go, co
mo że za blo ko wać uchwa le nie no wej usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych w ter mi nie 18 mie się cy usta -
lo nym w wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry mi ja
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w dniu 20 stycz nia 2014 ro ku.
Naj więk sze na sze obu rze nie wy wo ła ły nie prze dy sku to -

wa ne na tym fo rum po praw ki wpro wa dzo ne do oby wa -
tel skie go pro jek tu – czy niąc z nie go nie kon sty tu cyj ne
usta wo we dzi wa dło.

Do za sad ni czych zmian, któ re spo wo do wa ły za bu rze -
nie fun da men tów pro jek tu oby wa tel skie go za li czyć na le -
ży m.in. wpro wa dzo ne pseu do „uwłasz cze nia” dla ogra -
ni czo nej gru py dział kow ców, wnie sio na po praw ka da ją ca
peł ną swo bo dę prze no sze nia praw do dział ki na in ną oso -
bę – więc ob rót ryn ko wy dział ka mi. Wpro wa dzo ne po -
praw ki w prze pi sach przej ścio wych są ode rwa ne od
rze czy wi sto ści i w prak ty ce nie gwa ran tu ją ich wy ko nal -
no ści. W tych po praw kach i spo so bie nie do pusz cze nia do
gło su człon ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej 
i przed sta wi cie li dział kow ców – upa tru je my ko lej ną za -
mie rzo ną dez or ga ni za cję funk cjo no wa nia ogro dów dział -
ko wych. W re zul ta cie przy ję to ka ry ka tu ral ny i nie ko -
rzyst ny sys tem, w któ rym każ dy dział ko wiec bę dzie mu -
siał oświad czyć się w cią gu 5-ciu mie się cy w spra wie
przy na leż no ści do prze kształ co nej struk tu ry ROD w sto -
wa rzy sze nie. Sta no wi to na ru sze nie Kon sty tu cji RP, po -
nie waż za pis ten na ru sza swo bo dę zrze sza nia się.

Przed sta wia my tyl ko kil ka przy kła dów do ko na nych
zmian w oby wa tel skim pro jek cie usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, a jest ich oko ło 130, a co naj gor -
sze, że pro ces do ko ny wa nia róż nych po pra wek i zmian
trwa na dal, a koń ca ich za koń cze nia nie wi dać. Ta pół rocz -
na opie sza łość w pro ce do wa niu oby wa tel skie go pro jek tu
przez Pod ko mi sję za gra ża szcze gól nie nam dział kow com

– jest to prze jaw dą że nia do fak tycz nej li kwi da cji ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce i ogól no pol skiej or ga ni za -
cji, zrze sza ją cej dział kow ców. At mos fe ra wro go ści i bu ta
w za cho wa niach jak i wy po wie dziach po słów PO i So li -
dar nej Pol ski pod czas ob rad pod ko mi sji, wska zu ją na jaw -
ne lek ce wa że nie człon ków Ko mi sji Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej i przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Dział kow cy so li dar nie bro nią oby wa tel skie go
pro jek tu o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i swo je -
go Związ ku – jest to ich pro jekt usta wy po wią za ny z prak -
ty ką i do świad cze niem zdo by tym w okre sie po nad 115 lat
ist nie nia ru chu dział ko we go w Pol sce, dla te go też: Ape lu -
je my do Po słów Plat for my Oby wa tel skiej, usza nuj cie wo -
lę mi lio na osób pod pi sa nych pod pro jek tem oby wa-
tel skim, nie twórz cie pra wa, któ re do pro wa dzi do to tal ne -
go cha osu i ba ła ga nu w ogro dach dział ko wych – jesz cze
jest czas na wy co fa nie wpro wa dzo nych po pra wek do pro -
jek tu oby wa tel skie go i w kształ cie pier wo wzo ru, prze ka -
zać go do dal sze go pro ce do wa nia or ga nom po sel skim.
Wie rzy my, że oświad cze nie Pa na Pre mie ra Do nal da Tu -
ska, na spo tka niu z dział kow ca mi w ROD im. Wa szyng -
to na w War sza wie „że nie po zwo li, aby dział kow com sta ła
się krzyw da” zo sta nie do trzy ma ne i uzna ne przez po słów
Plat for my Oby wa tel skiej. Zwra ca my się do Wo je wo dy
Opol skie go o po par cie na szych sta rań, o wy wią za nie się
po słów Pod ko mi sji Sej mo wej – w ter mi no wym opra co -
wa niu pro jek tu no wej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych – aby do pro wa dzi li do jej uchwa le nia przez
Sejm, za twier dze nia przez Se nat i do pod pi sa nia przez Pa -
na Pre zy den ta w re gu la mi no wym ter mi nie.

Z po wa ża niem 
Przed sta wi cie le Opol skich Dział kow ców

Opo le, 20 wrze sień 2013 r.

Pan Jó zef Se be sta
Mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go

STANOWISKO
dział kow ców z Okrę gu Opol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 wrze śnia 2013r.
w spra wie: zmian do ko na nych w oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ROD przez 

Pod ko mi sję Nad zwy czaj ną Sej mu RP i sy tu acji za ist nia łej pod czas po sie dzeń tej pod ko mi sji

Przy szli śmy tu dzi siaj, pod Urząd Wo je wódz ki w Opo -
lu, aby za Pań stwa po śred nic twem wy ra zić w imie niu 
36 tys. dział kow ców Opolsz czy zny po par cie dla oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ROD, któ ry speł nia wszyst kie
wy tycz ne Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w za kre sie swo bo -

dy zrze sza nia, plu ra li zmu w pro wa dze niu ogro dów, po -
sza no wa nia praw wła ści cie li nie ru cho mo ści z jed no cze -
sną ochro ną praw dział kow ców i ogro dów.

Wy ra ża my po par cie i so li dar ność z pro te stem peł no -
moc ni ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Oby wa tel skiej prze ciw ko
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ma ni pu la cji, ła ma niu fun da men tal nych za sad de mo kra cji
i ogra ni cze nia praw stro ny spo łecz nej w pra cach pod ko -
mi sji w dniach 10-11 wrze śnia br. Wy ra ża my uzna nie po -
słom opo zy cji, któ rzy so li da ry zu jąc się z przed sta -
wi cie la mi spo łecz nej or ga ni za cji opu ści li ob ra dy pod ko -
mi sji.

Wy ra ża my obu rze nie aro gan cją i bu tą w za cho wa niach
jak i wy po wie dziach prze wod ni czą cej i po słów Plat for my
Oby wa tel skiej pod czas ob rad pod ko mi sji w sto sun ku do
peł no moc ni ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Oby wa tel skiej 
i przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Po -
dej mo wa ne pró by nie udol ne go sto so wa nia pro ce dur i szu -
ka nia „krucz ków” praw nych w ce lu unie moż li wie nia dys-
ku sji nad pro po zy cja mi nie wy god ny mi dla PO sta no wią
prze jaw dą że nia do fak tycz nej li kwi da cji ogrod nic twa
dział ko we go i ogól no pol skiej or ga ni za cji zrze sza ją cej
dział kow ców.

Na sze obu rze nie jest tym więk sze, że wpro wa dzo ne
przez po słów Plat for my Oby wa tel skiej i So li dar nej Pol -
ski po praw ki do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD
są nie prze my śla ne, nie do pra co wa ne, cał ko wi cie ode rwa -
ne od obo wią zu ją ce go ła du praw ne go, wza jem nie sprze-
cz ne, nie kon sty tu cyj ne i nie zgod ne z wo lą i de cy zja mi
pod ję ty mi wcze śniej przez dział kow ców. Wspól ną ich ce -
chą jest cał ko wi ty brak zna jo mo ści za sad i wa run ków
funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych. Wy wo łu ją ogrom -
ne kon tro wer sje, a zda niem kon sty tu cjo na li stów są nie -
kon sty tu cyj ne. Wska zu ją na to zgło szo ne opi nie przez
eks per ta pod ko mi sji i po szcze gól nych Mi ni sterstw, Biu ra
Ana liz Sej mo wych oraz Związ ku Miast Pol skich. Wpro -
wa dzo ne po praw ki spo wo do wa ły, że pro jekt oby wa tel ski
na któ rym pra co wa ła pod ko mi sja stał się nie kon sty tu cyj -
nym „dzi wa dłem” usta wy o ogro dach dział ko wych, co
mo że spo wo do wać skie ro wa nie usta wy do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go przed jej pod pi sa niem przez Pre zy den -
ta RP i wej ście w ży cie wy ro ku Try bu na łu z dnia 11 lip ca
2012 r.

Opóź nia nie prac pod ko mi sji i wpro wa dzo ne zmia ny do
pro jek tu oby wa tel skie go ma ją słu żyć osią gnię ciu głów ne -
go ce lu PO – po zba wić dział kow ców wszyst kie go, co do -
tąd po sia da li, a przede wszyst kim od zy skać 43 tys. hek-
ta rów grun tów, na któ rych znaj du ją się ogro dy dział ko we,
aby prze zna czyć je na ce le ko mer cyj ne.

Wy ra ża my dez apro ba tę za pi som do ty czą cych uwłasz -
cze niu, któ re zróż ni co wa ły by dział kow ców, spa ra li żo wa -
ły by za rzą dza nie ogro da mi, a w świe tle opi nii kon sty -
tu cjo na li stów i do tych cza so wych orze czeń Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go za pis ten jest nie kon sty tu cyj ny. Opo wia -
da my się za uwłasz cze niem wszyst kich dział kow ców, ale
zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem.

Pa nie i Pa no wie Po sło wie! My umie my pi sać i czy tać,

ale też ro zu mie my czy ta ny tekst i przy tym my śli my. Ofe -
ro wa ne nam, dział kow com, przez po słów PO i So li dar nej
Pol ski uwłasz cze nie jest kpi ną i pu stą obiet ni cą nie moż li -
wą do zre ali zo wa nia zgod nie zo bo wią zu ją cym pra wem,
ale od by wa ją ce się pod ha słem mar ke tin go wym: „od da je -
my ogro dy dział kow com”. Jest to sub tel ny spo sób na
zblo ko wa nie usta wy.

Nie zga dza my się z tre ścią po praw ki wpro wa dza ją cą
nie kon tro lo wa ny ob rót dział ka mi, któ ra unie moż li wi za -
rzą dza nie ogro da mi i zmie ni cha rak ter dzia łek. Dział ka
sta nie się to wa rem, a do ogro du wkro czą za sa dy wol no -
ryn ko we.

Wy ra ża my dez apro ba tę prze for so wa nym przez po słów
PO oraz SP zmia nom w prze pi sach przej ścio wych, któ re
są nie prze my śla nie i nie moż li we do wy ko na nia. Świad -
czą one o cał ko wi tej nie zna jo mo ści re aliów ogro do wych
i bra ku wy obraź ni ze stro ny ich au to rów.

Wy ra ża my sta now czy sprze ciw po praw ce na ka zu ją cej
do ko na nie we ry fi ka cji dział kow ców, a po le ga ją cej na na -
ka zie skła da nia po now nych oświad czeń przez dział kow -
ców o przy na leż no ści do or ga ni za cji pro wa dzą cej ogród 
i to w ter mi nie 5 mie się cy, pod groź bą po zba wie nia praw
or ga ni za cyj nych oby wa te li wbrew ich wo li. Prze pis ten
jest za prze cze niem idei swo bod ne go zrze sza nia się i na ru -
sza za sa dy Kon sty tu cji.

Wy ra ża my sta now czy sprze ciw wpro wa dze niu nie wy -
ko nal ne go obo wiąz ku wie lo krot ne go zwo ły wa nia wal -
nych ze brań w ogro dach – 4 ze bra nia w każ dym ROD 
w prze cią gu 14 mie się cy, w tym 3 ze bra nia w ter mi nie maj
– li piec 2014 r. Kosz ty re ali za cji wpro wa dzo nych zmian
po nio są dział kow cy, a bę dą one nie ma łe.

Wpro wa dzo ne po praw ki do oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ROD nisz czą fun da men tal ne je go za ło że nia 
i spra wia ją, że sta je się nie zgod ny z Kon sty tu cją, a po nad -
to po wo du ją zmia nę cha rak te ru ogro dów ja ko urzą dzeń
uży tecz no ści pu blicz nej. Nie pod ta kim pro jek tem usta wy
skła da li śmy swo je pod pi sy po par cia!!!

Pa nie Pre mie rze, z przy kro ścią stwier dza my, że zo sta li -
śmy przez Pa na oszu ka ni!!! Trud no do strzec Pań skie za -
an ga żo wa nie się w pra cach nad usta wą, a tym bar dziej
do pil no wa niu, aby po praw ki by ły wpro wa dza ne tam gdzie
są wy ma ga ne na pod sta wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go.

Wzy wa my Po słan ki i Po słów Plat for my Oby wa tel skiej
do wy co fa nia wpro wa dzo nych po pra wek do oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ROD i usza no wa nia wo li mi lio -
na osób oraz lo kal nych władz sa mo rzą do wych, któ rzy
udzie li li po par cia te mu pro jek to wi. Naj wyż szy już czas,
aby za koń czyć upra wia nie po li ty ki kosz tem ro dzin nych
ogro dów dział ko wych!!! Nie bądź cie gra ba rza mi po nad
115-let nie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Przed sta wi cie le Opol skich dział kow ców
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W dniu 20 wrze śnia 2013 r. bli sko 600-oso bo wa re pre -
zen ta cja pod kar pac kich dział kow ców z Rze szo wa, Łań -
cu ta, Dę bi cy, Miel ca, Sę dzi szo wa Młp., Kol bu szo wej,
Strzy żo wa, Prze my śla, Ja ro sła wia, Ra dym na, No wej Sa -
rzy ny, Tar no brze ga, Sta lo wej Wo li, Rud ni ka n/Sa nem, No -
wej Dę by, Kro sna wzię ła udział w ma ni fe sta cji przed
Pod kar pac kim Urzę dem Wo je wódz kim w Rze szo wie.

Gru py dział kow ców z po szcze gól nych miast wo je wódz -
twa wy po sa żo ne w licz ne ha sła (m.in. „Nie po zwo li my na
znisz cze nie ini cja ty wy oby wa tel skiej!”, „STOP ma ni pu la -
cjom przy oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ROD”, „Pre -
mie rze, gdzie Pa na obiet ni ce da ne dział kow com?”, „My
się Plat for my nie bo imy, o do brą usta wę wal czy my”, „Pre -
mie rze, dział kow cy cze ka ją na usta wę”, „Nie po zwo li my
na lek ce wa że nie gło su dział kow ców w Pod ko mi sji Nad -
zwy czaj nej”, „Żą da my rów ne go trak to wa nia dział kow -
ców w pra cach nad usta wą o ROD”, „Obiet ni ce Pre mie ra
to grusz ki na wierz bie”), trans pa ren ty, ba ne ry, fla gi,
gwizd ki i trąb ki gro ma dzi ły się przed Urzę dem Wo je -
wódz kim od go dzi ny 10.30, wzbu dza jąc za in te re so wa nie
prze chod niów, któ rzy chęt nie za po zna wa li się z te ma ty ką
ma ni fe sta cji. Pro te stu ją cy przy nie śli ze so bą wierz bę ude -
ko ro wa ną grusz ka mi, któ ra ob ra zo wa ła obiet ni ce Pre mie -
ra zło żo ne dział kow com.

Ma ni fe sta cja pod Pod kar pac kim Urzę dem Wo je wódz -
kim roz po czę ła się o go dzi nie 11.00 od two rze niem hym -
nu Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Krót kie wy stą pie nie
wy gło sił po seł na Sejm pan To masz Ka miń ski (SLD) oraz
Pre zes OZP Pa ni Agniesz ka Sycz. Po mi mo za pro sze nia 
w ma ni fe sta cji nie wzię li udzia łu po sło wie z PiS oraz PSL
i SP. Od czy ta na zo sta ła pe ty cja, któ ra za po śred nic twem
Wo je wo dy Pod kar pac kie go zo sta ła prze ka za na na rę ce
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tu ska. Z du żym nie za -
do wo le niem ma ni fe stan tów spo tka ła się jaw na igno ran cja
ze stro ny Wo je wo dy Pod kar pac kie go. Pa ni Wo je wo da nie
by ła obec na i nie spo tka ła się z dział kow ca mi. Pe ty cję
wrę czy ła kil ku oso bo wa de le ga cja dział kow ców na rę ce
Wi ce wo je wo dy Pod kar pac kie go. Igno ran cja wła dzy spo -
tka ła się z ostrą re ak cją dział kow ców, któ rą wy ra zi li
gwizd ka mi, ha sła mi, trąb ka mi i sy re na mi.

W swo ich wy stą pie niach dział kow cy wy ra ża li nie za do -
wo le nie wo bec ma ni pu la cji, ja kich do pusz cza ją się po sło -
wie PO w trak cie prac nad oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o ROD. Za uwa ży li, że po sło wie Plat for my Oby -
wa tel skiej chcą na si łę uszczę śli wić dział kow ców, obie -

cu jąc im przy sło wio we grusz ki na wierz bie w po sta ci
uwłasz cze nia, któ re te raz zmie nio no na udział w pra wie
wła sno ści lub użyt ko wa nia wie czy ste go. Nie bę dzie na to
zgo dy, po nie waż roz bi je to jed ność śro do wi ska dział kow -
ców. Ci, któ rzy upra wia ją dział ki na grun tach bę dą cych w
użyt ko wa niu wie czy stym PZD lub sta no wią cych je go
wła sność, otrzy ma ją udzia ły w pra wie użyt ko wa nia wie -
czy ste go lub wła sno ści. Po zo sta li, ko rzy sta ją cych z dzia -
łek po ło żo nych na grun tach bę dą cych w użyt ko wa niu
zwy kłym lub bez ty tu łu praw ne go PZD, zo sta ną z ni czym.
Dział kow cy uwa ża ją, że je że li już tak ko niecz nie po sło wie
PO chcą po da ro wać dział kow com ta ki pre zent, to po wi -
nien do ty czyć on wszyst kich.

Dział kow cy stwier dzi li, iż skan da lem jest nie przyj mo -
wa nie uwag peł no moc ni ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD oraz
przed sta wi cie li PZD obec nych pod czas po sie dzeń pod ko -
mi sji. Prze cież to wła śnie re pre zen tan ci dział kow ców naj -
le piej wie dzą, jak ma ją funk cjo no wać ogro dy dział ko we 
i ja kie roz wią za nia usta wo we za bez pie czą pra wa użyt -
kow ni ków dzia łek.

Da ły się sły szeć tak że gło sy, iż wszyst kie dzia ła nia po -
słów PO ku te mu zmie rza ją, aby po 21 stycz nia 2014 r.
grun ty ROD prze szły pod cał ko wi te wła da nie gmin i Skar -
bu Pań stwa. Wów czas pro blem z ogro da mi dział ko wy mi
roz wią że się sam, bo po pro stu prze sta ną ist nieć. Z roz go -
ry cze niem dział kow cy stwier dzi li, iż Pa na Pre mie ra nie
in te re su je to, co sta nie się z ludź mi, dla któ rych dział ka
jest ca łym sen sem ży cia. Mo że wte dy szyb ciej prze nio są
się na tam ten świat, nie trze ba bę dzie pła cić im eme ry tur,
zwol nią miej sca w ko lej kach do le ka rzy.

Dział kow cy za uwa ży li, iż po sło wie PO w bez czel ny
spo sób za własz czy li so bie oby wa tel ski pro jekt usta wy 
o ROD i pod je go przy kry ciem wpro wa dzi li wła sny, po -
sel ski pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych. Z ca łą bez -
względ no ścią re ali zu ją za ło żo ny wcze śniej plan, któ re go
zwień cze niem bę dzie nie uchwa le nie żad nej usta wy do
koń ca bie żą ce go ro ku. Ko le żan ki i ko le dzy Pa na Pre mie -
ra wpi su ją do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy roz wią za -
nia, któ re nie ma ją nic wspól ne go z funk cjo no wa niem
ogro dów dział ko wych, a po nad to są nie zgod ne z Kon sty -
tu cją. W ten spo sób Pre mier nie zre ali zo wał swo ich obiet -
nic, kie dy po wie dział, że oby wa tel ski pro jekt usta wy 
o ROD ma przejść tyl ko ko sme tycz ne zmia ny w pod ko mi -
sji.

Ma ni fe sta cja spo tka ła się z za in te re so wa niem ze stro ny
me diów lo kal nych.

WM

•WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – Rzeszów
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W stru gach desz czu ma ni fe sto wa li swe nie za do wo le nie
z do tych cza so wej pra cy Sej mo wej Ko mi sji Nad zwy czaj -
nej dział kow cy z Pod la sia. Nie sprzy ja ją ca au ra nie od stra -
szy ła dział kow ców z Su wałk, Łom ży, Sie mia tycz, Biel ska
Pod la skie go i Bia łe go sto ku. Sta wi li się licz nie, aby raz
jesz cze przy po mnieć po li ty kom PO i SP swo je po par cie
dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD i po ka zać, że
dzia ła nia opóź nia ją ce za koń cze nie prac nad usta wą nie są
ano ni mo we. Na zwi ska po słów usil nie sta ra ją cych się
opóź nić pra ce le gi sla cyj ne i świa do mie for su ją cych uję -
cie w pro jek cie nie kon sty tu cyj nych za pi sów są nam do -

• WOJEWÓDZTWO PODLASKIE – Bia∏ystok

Pa nie Pre mie rze,
Aro gan cja, bu ta i pew ność sie bie wła dzy osią gnę ły nie -

spo ty ka ne do tąd roz mia ry. Lek ce wa że nie oby wa te li, skła -
da nie obiet nic bez po kry cia, po zo ro wa nie dzia łań ma -
ją cych po lep szyć byt zwy kłych lu dzi są na po rząd ku
dzien nym eki py bę dą cej u ste ru wła dzy. Wszyst kie te za -
cho wa nia ob ser wu je my na przy kła dzie nas, dział kow ców. 

Od prze szło ro ku ocze ku je my na do brą usta wę, gwa ran -
tu ją cą za cho wa nie na szych praw i za pew nia ją cą nam spo -
koj ne użyt ko wa nie dzia łek. To na praw dę nie wie le, ale dla
„na szej” wła dzy to za da nie nie do wy ko na nia. Naj pierw
zwo dzo no nas pięk ny mi slo ga na mi, że po wy ro ku Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 r. dział kow com nie sta -
nie się krzyw da, że po sło wie zdą żą z uchwa le niem no wej
usta wy przed 21 stycz nia 2014 r. Po tem przy stą pio no z mo -
zo łem do pro jek to wa nia ustaw o ogro dach dział ko wych,
któ re oka za ły się już na sa mym po cząt ku bu bla mi praw ny -
mi. Kie dy po wstał Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej  
i przy go to wał oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD po par ty
przez bli sko mi lion oby wa te li, coś za czę ło świ tać w po sel -
skich gło wach. Wresz cie, kie dy po wie lu mie sią cach zwło -
ki i że nu ją cych prze py chan kach w Sej mie, po wo ła no Nad-
zwy czaj ną Pod ko mi sję, trze ba by ło do ko nać swo iste go za -
ma chu sta nu, aby na jej prze wod ni czą cą po wo łać oso bę,
któ ra ni gdy nie po win na na wet zna leźć się w par la men cie. 

Przy zna je my, Pa nie Pre mie rze, że Pa na po stę po wa nie
by ło bar dzo spryt ne. Spa da ły słup ki po par cia, to trze ba
by ło spo tkać się z war szaw ski mi dział kow ca mi i zło żyć

im obiet ni ce w bla sku ka mer. Stał się cud: oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ROD zo stał uzna ny za wio dą cy, a pod -
ko mi sja ostro za bra ła się do pra cy, bo czas na glił. Dziw -
nym zbie giem oko licz no ści, na tych miast po wy bo rze
no wej prze wod ni czą cej, człon ko wie pod ko mi sji gło sa mi
po słów PO i So li dar nej Pol ski zmie ni li nie mal cał ko wi cie
ini cja ty wę oby wa tel ską w po sel ski pro jekt usta wy Plat -
for my Oby wa tel skiej. Szczy tem bez czel no ści by ło już na -
to miast stwier dze nie pa ni prze wod ni czą cej, że pod jej
kie row nic twem pod ko mi sja upo rząd ko wa ła oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ROD, któ ry zo sta nie szyb ko przy ję ty
przez Sejm. Po praw ki wnie sio ne przez Ko mi tet Ini cja ty -
wy Usta wo daw czej nie zo sta ły uwzględ nio ne, bo prze cież
po sło wie PO wie dzie li naj le piej, jak po win ny funk cjo no -
wać ogro dy dział ko we i cze go ocze ku ją dział kow cy. 

Żą da my na tych mia sto we go po wro tu Nad zwy czaj nej
Pod ko mi sji Sej mo wej do pier wot ne go tek stu oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Nie pod pi sy wa li śmy się pod po sel skim pro jek tem
usta wy, któ ry w prak ty ce do pro wa dzi do zruj no wa nia
ogro dów i nie za gwa ran tu je dział kow com tak po trzeb ne -
go spo ko ju. Od ra zu uprze dza my: pro si my nie mó wić, Pa -
nie Pre mie rze, że to nie le ży w Pa na kom pe ten cji. Nie
oszu kuj my się – Pan ja ko Prze wod ni czą cy Plat for my
Oby wa tel skiej ma rze czy wi stą wła dzę w sto sun ku do po -
słów z PO za sia da ją cych w pod ko mi sji. Wy star czy jed no
zda nie, wy star czy, że by choć raz w ży ciu speł nił Pan przy -
naj mniej tę jed ną obiet ni cę da ną dział kow com.

Z po wa ża niem
uczest ni cy ma ni fe sta cji

Pan Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

Rze szów, 20 wrze śnia 2013 r.

sko na le zna ne. Pa mię ta my też obiet ni ce i za pew nie nia
Pre mie ra. Skon fron to wa ne z do tych cza so wy mi dzia ła nia -
mi po słów PO, de sy gno wa nych do pra cy w pod ko mi sji,
bu dzą gorz kie re flek sje. A opi nie wy gła sza ne na ten te mat
przez roz go ry czo nych dział kow ców ra czej nie na da ją się
do dru ku.  

O godz. 10.40 roz po czął się prze marsz pod Urząd Wo -
je wódz ki. Ra zem z dział kow ca mi uli ca mi mia sta prze ma -
sze ro wa li: wi ce prze wod ni czą cy Ra dy OPZZ wo je -
wódz twa pod la skie go Ire ne usz WIŚNIEWSKI, za stęp ca
Prze wod ni czą ce go Par tii Eme ry tów i Ren ci stów RP Hen -
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ryk MADEJ, człon ko wie wo je wódz kich struk tur SLD,
przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych i licz ni sym pa ty cy
ogro dów dział ko wych. Ha sła wy pi sa ne na licz nych trans -
pa ren tach do bit nie mó wi ły miesz kań com Bia łe go sto ku, 
o co wal czą uczest ni cy ma ni fe sta cji.

PETYCJA
Pod la skich dział kow ców Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 20 wrze śnia 2013 r. 

do Pre mie ra Rzą du Rze czy po spo li tej Pol skiej zło żo na na rę ce Pa na Wo je wo dy Pod la skie go

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
My, ze bra ni na dzi siej szej ma ni fe sta cji dział kow cy 

i człon ko wie władz sa mo rzą do wych Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych na Pod la siu zwra ca my się do Pa na Pre mie ra
z ape lem o spo wo do wa nie jak naj szyb sze go roz pa trze nia
uwag do po pra wek wnie sio nych do oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ROD, któ re zło żył Ko mi tet Ini cja ty wy
Usta wo daw czej. Nie zga dza my się z re wo lu cyj ny mi po -
praw ka mi wnie sio ny mi do pro jek tu oby wa tel skie go usta -
wy przez po słów PO i So li dar nej Pol ski. Za pro po no wa ne
przez pod ko mi sję w pro jek cie usta wy za sa dy uwłasz cza nia
dział kow ców do ty czą wy bra nych. Gdy by we szły w ży cie,
spo wo du ją roz pad Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Ape lu je my o wy co fa nie przy ję tych przez pod ko mi sję
po pra wek wnie sio nych do oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy i przy spie sze nie prac nad po praw ka mi i uwa ga mi wy -

bra nych re sor tów. Tem po pra cy pod ko mi sji stwa rza re al -
ne za gro że nie, że Sejm nie zdą ży przy jąć usta wy do 21
stycz nia 2014 ro ku. Wów czas dział kow cy stra cą wszyst -
kie pra wa na by te, a ogro dy przej dą do dys po zy cji gmin.
Bę dzie to po czą tek koń ca ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce, a nie o to prze cież cho dzi ło sę dziom Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go i Pa nu oso bi ście.

Już nie pro si my, ale żą da my, aby trak to wać nas po waż -
nie. Pro si my, prze stań cie wma wiać nam, że zmia ny wpro -
wa dza ne w pro jek cie oby wa tel skie są ro bio ne dla na sze go
do bra. Nie twórz cie ko lej nych sy tu acji od wle ka ją cych za -
koń cze nie prac nad pro jek tem usta wy. Nie niszcz cie te go,
co po zwa la nam za po mi nać o smut nej, sza rej co dzien no -
ści i po zwa la cie szyć się ży ciem. Przed kła da jąc tę pe ty cję
li czy my, że głos ma ni fe stu ją cych dział kow ców na sze go
Okrę gu bę dzie wy słu cha ny.

Pod la scy dział kow cy ze bra ni na ma ni fe sta cji
Bia ły stok, 20 wrze śnia 2013 r.

Pod nie obec ność wo je wo dy, pe ty cję do Pre mie ra pre zes
OZP PZD An drzej Boj ko prze ka zał wy de le go wa nej do
roz mów z dział kow ca mi pa ni Jo an nie Ga weł. Pa ni Ga weł
prze ka za ła w imie niu wo je wo dy za pro sze nie dla de le ga -
cji dział kow ców na spo tka nie w przy szłym ty go dniu. 

J.S.

• WOJEWÓDZTWO POMORSKIE – Gdaƒsk

W Gdań sku od by ła się ma ni fe sta cja dział kow ców Okrę -
gu Gdań skie go i Słup skie go. Dział kow cy z ca łe go wo je -
wódz twa zgro ma dzi li się przed gma chem Po mor skie go
Urzę du Wo je wódz kie go, aby moc nym ak cen tem za ma ni -
fe sto wać swo je sta no wi sko wo bec nie udol nych prac nad
no wą usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Ma ni fe sta cja zo sta ła otwar ta wy stą pie niem Mie czy sła -
wa Ka miń skie go, któ ry peł nił funk cję prze wod ni czą ce go
ze bra nia. Po nim głos za brał Pre zes OZ PZD w Gdańsku
Cze sław Smo czyń ski oraz Pre zes OZ PZD w Słupsku
Wie sław Bo ra tyń ski.

Od czy ta ne zo sta ło sta no wi sko, ja kie uczest ni cy skie ro -

wa li do Wo je wo dy Po mor skie go, a tak że list jaki zo stał
wy sto so wa ny do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

Po od czy ta niu tre ści li stów i sta no wisk, głos za bie ra li
uczest ni cy ma ni fe sta cji. W ko lej nych wy stą pie niach dział -
kow cy wy ra ża li swo je szcze re obu rze nie do tych cza so wy -
mi „po stę pa mi” w pra cy Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji.
Czę sto po wta rza ło się zwąt pie nie w do bre in ten cji po słów
oraz za rzu ca no ce lo we dzia ła nie na nie ko rzyść ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce. Sza cun ko wo, w ma ni fe sta cji
wzię ło udział oko ło 750 osób, z cze go 100 osób sta no wi -
ła de le ga cji z OZ PZD ze Słupska.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Okręg Gdań ski i Słup ski
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Do wia do mo ści:
1. Mar sza łek Sej mu RP – Pa ni Ewa Ko pacz.
2. Mar sza łek Se na tu RP – Pan Bog dan Bo ru se wicz.
3. Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców – Pan Eu ge niusz Kon drac ki.
4. Peł no moc ni kówm Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Oby wa tel skie go Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach

Dział ko wych.

Pre zes OZ PZD Gdańsk
Cze sław Smo czyń ski

Pre zes OZ PZD Słupsk 
Wie sław Bo ra tyń ski

Gdańsk, 20 wrze śnia 2013 r.

Sta no wi sko
uczest ni ków ma ni fe sta cji do Wo je wo dy Po mor skie go

Sza now ny Pan
Ry szard Sta chur ski
Wo je wo da Po mor ski

Dział kow cy na sze go wo je wódz twa upra wia ją cy od
dzie się cio le ci swo je ma łe dział ki zlo ka li zo wa ne w 272
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych w Okrę gach Gdań -
skim i Słup skim bio rą cy udział w dzi siej szej ma ni fe sta cji
skła da ją na Pa na rę ce Przed sta wi cie la Rzą du w Wo je -
wódz twie Po mor skim, sta now czy pro test prze ciw ko dzia -
ła niom po słów Plat for my Oby wa tel skiej przy roz pa try -
wa niu oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, pod któ rym ze bra no nie mal mi -
lion pod pi sów po par cia człon ków pol skie go spo łe czeń -
stwa.

Pre mier Rzą du Pan Do nald Tusk na spo tka niach z dział -
kow ca mi pu blicz nie uznał, że oby wa tel ski pro jekt usta wy
bę dzie pod sta wą w pro ce do wa niu przez Sejm, a ewen tu -
al ne po praw ki bę dą do ty czyć je dy nie pro ble mów for mal -
nych gwa ran tu ją cych je go zbież ność z Kon sty tu cją
Rze czy po spo li tej Pol ski. Tym cza sem po sło wie Plat for my
Oby wa tel skiej swo imi dzia ła nia mi sa bo tu ją de kla ra cje
Pre mie ra i usil nie dą żą do li kwi da cji ogro dów dział ko -
wych oraz idei ogrod nic twa i spo łecz nej ro li po przez ich
uwłasz cze nie, ale tyl ko tych dział kow ców w tych ogro -
dach, któ re są w wie czy stym użyt ko wa niu PZD.

Do ma ga my się po da nia do pu blicz nej wia do mo ści sta -
nu ma jąt ku dział ko we go po słów PO i ich ro dzin szcze gól -
nie w za kre sie wy kra cza ją cym po za nor my okre ślo ne 
w re gu la mi nie PZD.

Do ma ga my się ujaw nie nia dzia łań po le ga ją cych na sku -
po wa niu dzia łek i two rze nia wie lo dzia ło wych te re nów,
któ re po uwłasz cze niu mia ły by znacz ną war tość ma te rial -
ną. Je ste śmy prze ko na ni, że za sob niej si ma te rial nie dział -
ko wi cze bę dą wy ku py wać dział ki, tym bar dziej, że kosz ty
for mal ne ich uwłasz cze nia znacz nie prze kra cza ją moż li -
wo ści fi nan so we wie lu dział kow ców i cze ka ich los po -
sia da czy ak cji pry wa ty zo wa nych za kła dów.

Sza now ny Pa nie Wo je wo do!
W ostat nim cza sie no to wa nia rzą du znacz nie się ob ni ży -

ły, a wie le pro ble mów spo łecz nych na ra sta i wy wo łu je co -
raz ostrzej sze pro te sty spo łecz ne.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie jest par tią po li tycz ną
i nie ma am bi cji de cy do wa nia, po za nor mal nym uczest -
nic twem w de mo kra tycz nych wy bo rach, o tym, kto ma
rzą dzić w kra ju. Wie lu z nas by ło wy bor ca mi PO, tym bar -
dziej, że atak na usta wę re gu lu ją cą nasz sta tus był au tor -
stwa po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści. Chce my na na -
szych dział kach spo koj nie pra co wać i wy po czy wać oraz
pra gnie my, aby pro ble ma ty ka dzia ła nia ogro dów dział ko -
wych nie by ła ele men tem prze tar gów po li tycz nych.

Ocze ku je my, że Pre mier Rzą du po wa gą swo je go urzę -
du po dej mie dzia ła nia, któ re zdy scy pli nu ją po słów Plat -
for my Oby wa tel skiej tak, aby pu blicz na de kla ra cja Pre-
mie ra po par cia dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy zo sta -
ła w peł ni zre ali zo wa na.

Z wy ra za mi sza cun ku
i dział ko wym po zdro wie niem uczest ni cy ma ni fe sta cji

W imie niu uczest ni ków



33

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Okręg Gdań ski i Słup ski

Sza now ny Pan
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów

Dział kow cy wo je wódz twa po mor skie go Okrę gu Gdań -
skie go i Słup skie go bio rą cy udział w dzi siej szej ma ni fe sta -
cji prze sy ła ją Pa nu Pre mie ro wi pro test skie ro wa ny do
Rzą du i Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej na pra ce Nad -
zwy czaj nej Pod ko mi sji do spraw opra co wa nia usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, de cy du ją cej o na -
szym ist nie niu, na szych pra wach i przy szło ści ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce.

Już w pe ty cji zło żo nej do Wo je wo dy Po mor skie go 
w dniu 5 czerw ca 2013 r. w imie niu dział kow ców Okrę -
gu Gdań skie go i Słup skie go zwra ca li śmy się o usza no wa -
nie do rob ku dział kow ców, dla któ rych dział ka by ła i jest
na dal miej scem spę dza nia je sie ni ży cia, wy po czyn ku oraz
w wie lu przy pad kach miej scem uzy ski wa nia do dat ko -
wych źró deł wspo ma ga nia bu dże tów do mo wych w po sta -
ci wa rzyw i owo ców, co jest szcze gól nie waż ne w obec-
nych uwa run ko wa niach spo łecz no eko no micz nych.

Po waż nie i z na dzie ją trak to wa li śmy za po wiedź Pa na
Pre mie ra Rzą du RP, a za ra zem Prze wod ni czą ce go par tii
rzą dzą cej oraz Pa ni Mar sza łek Sej mu RP za pew nia ją ce
nas, że dział kow cy nie zo sta ną skrzyw dze ni, a zło żo ny
przez nas oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych w pra cach ko mi sji sej mo wych zo sta nie
po trak to wa ny, ja ko wio dą cy. 

Efek ty pra cy Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji do spraw opra -
co wa nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
utwier dzi ły nas w prze ko na niu, że za pew nie nia Pa na Pre -
mie ra i Mar sza łek Sej mu ma my pra wo uznać, ja ko kłam -
li wą ga da ni nę, któ ra mia ła je dy nie za ciem nić isto tę
pro ble mu.

Dział kow cy Okrę gu Gdań skie go i Słup skie go po za po -
zna niu się z do tych cza so wy mi efek ta mi prac po słów Plat -
for my Oby wa tel skiej i So li dar nej Pol ski nad pro jek tem
usta wy i koń co wym je go sta nem są roz cza ro wa ni, obu -
rze ni i zbul wer so wa ni. Je ste śmy za nie po ko je ni, że po sło -
wie Plat for my Oby wa tel skiej i So li dar nej Pol ski wcho-
dzą cy w skład Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji są od por ni na
ar gu men ty dział kow ców i ich sym pa ty ków oraz au to ry te -
ty pra wa kon sty tu cyj ne go. Za śle pie ni wia rą w swo ją nie -

omyl ność two rzą pro jekt usta wy na prze kór dział kow com
i ogrod nic twu dział ko we mu w Pol sce. 

To po sło wie PO i SP „spło dzi li pro dukt” ma ją cy sta no wić
pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ry za kra wa na
kpi nę, bo wiem pro jekt oby wa tel ski, któ ry miał być wio dą -
cy, zmie ni li w twór, któ ry ni jak nie ma się do ory gi na łu.

Jest to za słu ga głów nie Pa ni Po seł Kry sty ny Si biń skiej,
prze wod ni czą cej Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji, któ ra w spo -
sób jaw ny prze dłu ża pra ce nad usta wą, dzia ła jąc tym sa -
mym prze ciw ko dział kow com i ogro dom. Je ste śmy za -
wie dze ni dzia ła nia mi przed sta wi cie li par tii rzą dzą cej, któ -
rzy nie dzia ła ją w imie niu pol skich dział kow ców, ale two -
rzą w usta wie furt kę, przez któ rą do ogro dów wpusz czo ne
zo sta ną eli ty biz ne su i de we lo pe rzy. Ta kie dzia ła nia spo -
wo du ją, że dział kow cy utra cą wszyst ko, co do tych czas
wy wal czy li i co po sia da ją.

Prze sy ła jąc nasz pro test do Pa na Pre mie ra do ma ga my się
trak to wa nia z na le ży tym sza cun kiem na sze go gło su i zro zu -
mie nia, że dział kow cy nie tyl ko po tra fią pi sać, ale umie ją
też my śleć bę dąc zna czą cym elek to ra tem wy bor czym.

Skła da ne nam do tych czas obiet ni ce przez nie któ rych
po słów i do bro tli we przy ta ki wa nia już nie wy star czą. Po -
tra fi my je oce nić.

Do ma ga my się aby ście od rzu ci li par ty ku lar ne in te re sy wą -
skiej gru py ma ni pu lu ją cych lo sem pol skich dział kow ców.

Zwra ca jąc się do Pa na Pre mie ra do ma ga my się, aby wy -
ko rzy stu jąc swo je moż li wo ści wy ni ka ją ce z pia sto wa ne -
go urzę du jak i z udzie lo nej obiet ni cy dział kow com, sta nął
w obro nie dział kow ców, bo wiem już naj wyż szy czas, aby
po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej po waż nie po trak to wa -
li po wie rzo ną im mi sję i wzię li pod uwa gę za pew nie nia
tak Pa na Pre mie ra i Mar sza łek Sej mu i przy spie szy li pra -
ce nad usta wą o ogro dach dział ko wych, bo czas nie ubła -
ga nie bie gnie.

Je że li usta wa nie zo sta nie uchwa lo na w ter mi nie usta lo -
nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny to ogro dy dział ko we
prze sta ną ist nieć, a dział kow cy stra cą wszyst ko, co do tąd
po sia da li.

Sta now czo nie wy ra ża my na to zgo dy. Do ma ga my się
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swo ich praw w imie niu spo ko ju spo łecz ne go, a ten za pew -
ni tyl ko oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro -

Nasz pro test prze sy ła my tak że do:
– Pre zy den ta RP Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Mar sza łek Sej mu Pa ni Ewy Ko pacz,
– Mar szał ka Se na tu Pa na Bog da na Bo ru se wi cza,
– Prze wod ni czą ce go Klu bu Par la men tar ne go PO Pa na Ra fa ła Gru piń skie go,
– Prze wod ni czą ce go Klu bu Par la men tar ne go SP Pa na Ar ka diu sza Mu lar czy ka
oraz do wia do mo ści:
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Peł no moc ni ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Oby wa tel skie go Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach

Dział ko wych.

Pre zes OZ PZD Gdańsk
Cze sław Smo czyń ski

Gdańsk, 20 wrze śnia 2013 r. 

Pre zes OZ PZD Słupsk
Wie sław Bo ra tyń ski

„Ogro dy dział ko we to na sza zie mia i ni ko mu jej nie od -
da my” – pod ta kim ha słem prze bie gła dzi siej sza ma ni fe sta -
cja dział kow ców z okrę gu ślą skie go i czę sto chow skie go
pod Urzę dem Wo je wódz kim w Ka to wi cach. W ten spo sób
dział kow cy po raz ko lej ny chcie li wy ra zić swój sprze ciw
wo bec dzia łań po słów Plat for my Oby wa tel skiej w pra cach
pod ko mi sji. Po raz ko lej ny mu sie li udo wad niać swo je po -
par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD.

W ma ni fe sta cji udział wzię li dział kow cy z te re nu ca łe -
go wo je wódz twa ślą skie go. Dzię ki po łą czo nym si łom
dwóch OZ przed gma chem urzę du zgro ma dzi ło się kil ka -
set osób.

Ma ni fe sta cję otwo rzył Wi ce pre zes OZ Ślą skie go PZD 
– Jó zef No ski, któ ry przy wi tał wszyst kich zgro ma dzo nych
i przed sta wił cel manifestacji. Na stęp nie głos od dał Pre ze -
so wi OZ Ślą skie go PZD – Mi cha ło wi Kraw czy ko wi, któ -
ry w pierw szej ko lej no ści przy wi tał przy by łych go ści,
któ rzy po pie ra ją sta ra nia dział kow ców w obro nie oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ROD. Wśród nich Wi told Kle -
pacz – Po seł na Sejm RP, Je rzy Bor kow ski – Po seł na Sejm
RP, Hen ryk Mo skwa z OPZZ oraz Dy rek tor Biu ra Po sel -
skie go Po sła Zbysz ka Za bo row skie go.

Pre zes OZ Śl. PZD wy ra ził go rą ce sło wa uzna nia dla
zgro ma dzo nych dział kow ców, któ rzy licz nie wraz z trans -
pa ren ta mi, fla ga mi, trąb ka mi, a przede wszyst kim z wo lą

wal ki w obro nie ogro dów sta wi li się pod Urzę dem Wo je -
wódz kim by wy ra zić swo je nie za do wo le nie z dzia łań pre -
mie ra i je go klu bu. 

W swo ich sło wach Pre zes OZ Śl. PZD po parł oby wa tel -
ski pro jekt usta wy o ROD oraz skry ty ko wał dzia ła nia po -
słów Plat for my Oby wa tel skiej w pra cach Pod ko mi sji
Nad zwy czaj nej. W do bit ny spo sób przed sta wił za gro że -
nia ja kie mo gą do tknąć ogro dy i dział kow ców po przez
opie sza łość i lek ce wa że nie gło su mi lio na oby wa te li przez
po słów PO. Pod kre ślił ko niecz ność dal szej wal ki o za cho -
wa nie i ist nie nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych i PZD.
Sło wa te zna la zły sze ro kie uzna nie wśród uczest ni ków
ma ni fe sta cji co wy ra zi li grom ki mi bra wa mi i okrzy ka mi.
Na stęp nie zo sta ły od czy ta ne sta no wi ska skie ro wa ne do
Pre mie ra Rzą du RP – Do nal da Tu ska.

W dal szej ko lej no ści głos za brał Pre zes OZ w Czę sto -
cho wie – An drzej Wo sik, któ ry tak że kry tycz nie od niósł
się do sy tu acji ja ką stwo rzy li po sło wie PO. W swo jej wy -
po wie dzi przy po mniał skła da ne dział kow com przez Pre -
mie ra Do nal da Tu ska obiet ni ce na spo tka niu w ROD
”Wa szyng to na” w War sza wie. 

Głos za bra li rów nież Po sło wie Ru chu Pa li ko ta Je rzy
Bor kow ski i Wi told Kle pacz. Za de kla ro wa li po par cie
swo je i swo jej par tii dla dział kow ców i oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD. Obie ca li ra zem wspól nie wal -

• WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE – Katowice

dach dział ko wych, któ ry miał być i po wi nien być wio dą -
cym w pra cach Sej mu RP.

Z wy ra za mi sza cun ku i dział ko wym po zdro wie niem
uczest ni cy ma ni fe sta cji
W imie niu uczest ni ków



35

czyć w obro nie ogro dów dział ko wych. Sam po seł Je rzy
Bor kow ski pod kre ślił, że ma dział kę i nie za mie rza jej ni -
ko mu od dać. Na to miast Hen ryk Mo skwa z OPZZ za pro -
sił dział kow ców na przy szłe ma ni fe sta cje OPZZ, na
któ rych dział kow cy bę dą mo gli jesz cze raz po ru szyć swo -
je pro ble my.

Swo je nie za do wo le nie i żal do po li ty ków PO wy ra ża li
tak że po szcze gól ni dział kow cy. W swo ich emo cjo nal nych
wy stą pie niach pod kre śla li, że czu ją się oszu ka ni przez
rząd i pre mie ra, któ ry za pew nił tyl ko chwi lo wą ra dość
dział kow ców po tym jak oby wa tel ski pro jekt usta wy stał
się wio dą cy w pra cach pod ko mi sji. Kry ty ko wa no dzia ła -

nia po słów PO, któ rzy dą żą do znisz cze nia idei ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce. Wszy scy na wo ły wa li do
wspól nej wal ki by obro nić zie mię, na któ rej mi lio ny pol -
skich ro dzin znaj du ją spo kój i wy po czy nek.

Po wy gło szo nych wy po wie dziach kil ku oso bo wa de le -
ga cja uda ła się do gma chu Urzę du Wo je wódz kie go, by
wrę czyć na rę ce Wo je wo dy sta no wi ska i pe ty cje. 

Ca ły prze bieg ma ni fe sta cji spo tkał się z za in te re so wa -
niem ra dia i te le wi zji, dzię ki cze mu dział kow cy mo gli wy -
ra zić swo je oba wy spo łe czeń stwu. Na to miast wśród
prze chod niów roz da wa no in for ma cyj ne ulot ki.

MM

Sza now ny Pan
Do nald Tusk
Pre mier Rzecz po spo li tej Pol skiej

STANOWISKO
DZIAŁKOWCÓW PZD UCZESTNIKÓW MANIFESTACJI POD URZĘDEM WOJEWÓDZKIM 

W KATOWICACH
w dniu 20 wrze śnia 2013 r.

Je ste śmy przed sta wi cie la mi po nad stu ty sięcz nej rze szy
człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców, upra wia ją -
cych swo je dział ki w na szej aglo me ra cji. Wspól nym wy -
sił kiem dą ży my do te go, aby Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we
funk cjo nu ją ce w na szym re gio nie, nie by ły po strze ga ne
ja ko prze szko da w roz wo ju me tro po lii, ale ja ko wie lo po -
ko le nio wy do ro bek jej miesz kań ców.

Zwią zek i ro dzin ne ogro dy dział ko we to nie tyl ko te re -
ny zie lo ne i dział ki, ale bo gac two tra dy cji, do świad cze -
nie, oraz dzia łal ność Związ ku na rzecz spo łe czeń stwa. To
głę bo kie wro śnię cie w urba ni sty kę i or ga nizm miast pol -
skich. Dzia łal ność Związ ku skie ro wa na jest na róż ne gru -
py spo łecz ne, nie tyl ko dział kow ców i ma tak dłu gie
tra dy cje, jak ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Ślą skie zaj mu je 14. miej sce w kra ju pod wzglę dem ob -
sza ru, a 2. pod wzglę dem licz by lud no ści. Na tym sto sun -
ko wo nie du żym te ry to rium, wy no szą cym 12 331 km2. 
(3,9% po wierzch ni Pol ski), ży je 4 714 982 miesz kań ców.
Nasz okręg, naj więk szy w kra ju, dzia ła ją cy na te re nie Ślą -
ska, Za głę bia i Pod be ski dzia, sku pia w su mie 626 Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych, funk cjo nu ją cych na po nad
4000 ha grun tów. Na sze ogro dy dział ko we od po nad stu
lat są trwa łym ele men tem na sze go kra jo bra zu i za wsze by -
ły trak to wa ne ja ko waż ny skład nik miej sco wej kul tu ry 
i tra dy cji. Jest rze czą oczy wi stą, że zmie nia ła się ich ro la
z upły wem cza su, kie dyś peł ni ły waż ną ro lę apro wi za cyj -
ną, dziś po strze ga się je głów nie ja ko miej sce re kre acji 

i wy po czyn ku, ja ko sta łych ele men tów in fra struk tu ry
gmin, któ re po win ny być uwzględ nia ne w pro ce sie ich
roz wo ju dla do bra obec ne go i przy szłych po ko leń.

Ca ła Eu ro pa do ce nia po zy tyw ną ro lę ogrod nic twa dział -
ko we go, bę dą ce go dzie dzi ną ży cia spo łecz ne go, przy czy -
nia ją cą się do za spa ka ja nia so cjal nych, wy po czyn ko wych
i re kre acyj nych po trzeb spo łe czeń stwa, a zwłasz cza ro -
dzin z dzieć mi, eme ry tów, ren ci stów i nie peł no spraw nych,
po przez kształ to wa nie wa run ków dla pro wa dze nia ak tyw -
ne go i zdro we go try bu ży cia oraz ochro ny śro do wi ska 
i przy ro dy. Mie li śmy głę bo kie prze ko na nie, że za rów no
w Sej mie jak i w spo łe czeń stwie funk cjo nu ją jed nak ta kie
po ję cia jak uczci wość, od po wie dzial ność, po czu cie ele -
men tar nej spra wie dli wo ści i po sza no wa nie pra wa, naj wy -
raź niej ob ce nie któ rym po li ty kom. Nie ma zna cze nia dla
ata ku ją cych Zwią zek fakt, że ogro dy dział ko we ma ją po -
nad 180-let nią tra dy cję, że są wy ni kiem po trzeb ludz kich,
pra cy dział ko wych ro dzin, że słu żą kil ku mi lio nom osób,
a tak że miesz kań com miast ja ko te re ny zie lo ne oraz że
spraw dzi ły się w Pol sce i Eu ro pie.

Prze wod ni czą ca Sej mo wej Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej
ds. przy go to wa nia no wej usta wy dział ko wej Pa ni Kry sty -
na Si biń ska i po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej, Pa na
par tii, tyl ko po zo ru ją pra cę nad pro jek tem i li czą, że uda
im się prze cią gnąć ta kie le gi sla cyj ne prze py chan ki w pod -
ko mi sji, aż do osta tecz ne go ter mi nu wy zna czo ne go przez
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Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Ty sią ce sta no wisk i li stów od
śro do wi ska dział ko we go są naj zwy czaj niej w świe cie
igno ro wa ne.

Sta now czo mó wi my nie li be ra li za cji i zmia nie istot nych
za pi sów w oby wa tel skim pro jek cie. Nie pod ta ki mi za pi -
sa mi w pro jek cie skła da li śmy pod pi sy, nie go dzi my się na
pro wa dzo ne gry po li tycz ne i ma ni pu lo wa nie dział kow ca -
mi. Wpi sa li ście do na sze go pro jek tu ta kie pro po zy cje, któ -
re cał ko wi cie zmie nia ją isto tę i funk cję ro dzin nych ogro-
dów dział ko wych. Chce my ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych, w któ rych wszy scy bę dą mie li rów ne pra wa do
dzia łek – nie go dzi my się na ta kie pra wo, któ re sta no wi
pro stą ścież kę do zu peł ne go znisz cze nia ru chu dział ko we -
go w Pol sce i skrzyw dze nia je go oby wa te li. Sta je my 
w obro nie na sze go Związ ku, na szych ogro dów i dział -
kow ców i bę dzie my to ro bić do koń ca. To mu szą wie dzieć
i pa mię tać na si prze ciw ni cy, że ogro dy dział ko we są czę -
ścią spo łecz nej tkan ki i ta kie ma ją po zo stać. Ape lu je my,
aby nie mar no wać te go co funk cjo nu je do brze i zgod nie 
z wo lą więk szo ści dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku
za uczest ni ków ma ni fe sta cji

Ka to wi ce, 20 wrze sień 2013 r. 

Pre zes Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go w Ka to wi cach
Mi chał Kraw czyk

Pre zes Okrę go we go Za rzą du w Czę sto cho wie
An drzej Wo sik

W dniu 20.09.2013 r. o go dzi nie 11.00 dział kow cy z re -
gio nu świę to krzy skie go zgro ma dzi li się pod Urzę dem
Wo je wódz kim, by za ma ni fe sto wać swój sprze ciw wo bec
prze bie gu prac nad zwy czaj nej pod ko mi sji zaj mu ją cej się
oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Dział kow cy po now nie mu sie li zjed no czyć
się i zmo bi li zo wać, by przy po mnieć wła dzy, iż sta no wią
sil ną gru pę spo łecz ną, któ ra nie po zwo li na jej lek ce wa że -
nie. 

Na pla cu przed urzę dem ze bra ło się oko ło 200 osób. 
W rę kach trzy ma li fla gi, pisz czał ki oraz trans pa ren ty wy -
ra ża ją ce ich po stu la ty: Bro ni my na szej tra dy cji, do rob ku
i praw; TAK dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy; Bro ni -
my oby wa tel skie go pro jek tu usta wy; Ten ogród zie lo ny
bez usta wy zo sta nie znisz czo ny. Licz nie po ja wi ły się lo -
kal ne me dia: Ra dio Kiel ce, TVP Kiel ce, ntv Kiel ce, Echo
Dnia, Ga ze ta Wy bor cza i por tal e -vi ve. Punk tu al nie wraz
z roz po czę ciem ma ni fe sta cji, na miej sce przy by li tak że
przed sta wi cie le re gio nal nych władz. Z pro te stu ją cy mi
dział kow ca mi spo tka li się: Wi ce wo je wo da Grze gorz
Dziu bek, Mar sza łek Wo je wódz twa Świę to krzy skie go
Adam Ja ru bas, Po seł na Sejm RP z klu bu PSL Ma rek Gos,
wi ce pre zy dent mia sta Kiel ce Cze sław Gru szew ski oraz
czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Piotr Żo łą dek. 

Dy rek tor Biu ra Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go
PZD od czy tał re zo lu cję do Wo je wo dy Świę to krzy skie go,
przy go to wa ną przez uczest ni ków pro te stu. Do ku ment wy -
ra żał nie za do wo le nie dział kow ców z prze bie gu i po zio -

mu me ry to rycz ne go prac pod ko mi sji oraz po stu la ty 
i ocze ki wa nia wo bec dal szych ob rad i osta tecz ne go ich
wy ni ku. Wi ce wo je wo da przy jął go obie cu jąc prze ka zać
na rę ce Pa ni Wo je wo dy Bo żen ty ny Pał ki -Ko ru by. Wy ra -
ził uzna nie dla tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce i ży czył wszyst kim ze bra nym po wro tu do pier wot nej
wer sji oby wa tel skie go pro jek tu usta wy. 

Na stęp nie głos za brał wi ce pre zy dent mia sta Kiel ce Cze -
sław Gru szew ski, któ ry po raz ko lej ny za pew nił o przy -
chyl no ści i sym pa tii dla dział kow ców ze stro ny miej skich
wło da rzy, oraz o pa mię ci o nich pod czas sta no wie nia ak -
tów pra wa miej sco we go. Mar sza łek Adam Ja ru bas pod -
kre ślił, iż Pol skie Stron nic two Lu do we od po cząt ku
po pie ra ło i w dal szym cią gu bę dzie po pie rać za pi sy pro -
jek tu i po stu la ty dział kow ców. Swój po zy tyw ny sto su nek
do ma ni fe stan tów wy ra zi li tak że Ma rek Gos i Piotr Żo łą -
dek, wpi su jąc się w sta no wi sko swo je go przed mów cy. Po
prze mó wie niach przed sta wi cie le władz otrzy ma li pa miąt -
ko we pro por czy ki Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie -
go, a Wi ce wo je wo da oraz Mar sza łek – bu kie ty świe żych,
dział ko wych kwia tów. 

Wśród ma ni fe stu ją cych osób zna la zła się licz na gru pa,
któ ra rów nież chcia ła za brać głos. Dział kow cy wy ra ża li
swo je oba wy i roz go ry cze nie, zwią za ne z prze bie giem
prac nad pro jek tem. W wy po wie dziach tych da ło się wy -
czuć du ży żal i nie uf ność wo bec par tii rzą dzą cej, a tak że
gniew wo bec lek ce wa że nia przez człon ków Pod ko mi sji
mi lio na pod pi sów pod pier wot ną wer sją pro jek tu oby wa -

• WOJEWÓDZTWO ÂWI¢TOKRZYSKIE– Kielce
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tel skie go. Dział kow cy prze strze ga li przed umniej sza niem
i usu wa niem w cień tra dy cji, któ rą pie lę gno wa li już ich
oj co wie i dziad ko wie. 

Zgro ma dze ni oraz przed sta wi cie le OZŚ PZD udzie li li
krót kich wy wia dów i in for ma cji do lo kal nych me diów.

Ma ni fe sta cja by ła barw na, po ko jo wa i spo tka ła się z po -
zy tyw nym przy ję ciem za rów no władz, jak i przy pad ko -
wych prze chod niów, spo śród któ rych kil ko ro ocho czo się
do niej przy łą czy ło.

An na Ślu sar czyk
OZ Świę to krzy ski

Re zo lu cja do Wo je wo dy Świę to krzy skie go 
w spra wie ob rad i prac Sej mo wej Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej zaj mu ją cej się

pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Pol scy dział kow cy od po nad ro ku cze ka ją na no we pra -
wo do ty czą ce ogrod nic twa dział ko we go. Wła śnie przed ro -
kiem bo wiem do tych cza so we prze pi sy re gu lu ją ce tę ma te rię
zo sta ły za kwe stio no wa ne wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go. Od tam te go mo men tu śro do wi sko dział kow ców
roz po czę ło ak tyw ne dzia ła nia w ce lu za cho wa nia po nad
wie ko we go do rob ku swej tra dy cji i pa sji.  Stwo rzo no oby -
wa tel ski pro jekt usta wy o ROD, ze bra no pod nim bli sko
mi lion pod pi sów. Ty sią ce użyt kow ni ków dzia łek z ca łej
Pol ski sła ło li sty do przed sta wi cie li kra jo wych władz. Pro -
si li w nich o sza cu nek do idei ogrod nic twa dział ko we go,
ochro nę ich słusz nie na by tych praw i za bez pie cze nie ogro -
dów przed gro żą cą im li kwi da cją na ce le ko mer cyj ne. Osta -
tecz nie to wła śnie pro jekt oby wa tel ski stał się ak tem ba -
zo wym, na pod sta wie któ re go nad zwy czaj na pod ko mi sja
mia ła stwo rzyć no we, do bre pra wo. 

Nie ste ty po mi mo wszyst kich tych dzia łań i suk ce sów,
dział kow cy są obec nie jesz cze bar dziej za nie po ko je ni, niż
mia ło to miej sce przed ro kiem. Do nie po ko ju te go do łą -
czy ło po nad to ogrom ne po czu cie bez sil no ści i lek ce wa -
że nia ze stro ny wła dzy. Przy czy ną ta kie go sta nu rze czy
jest prze bieg prac i dys ku sji to czą cych się w pod ko mi sji
oraz ich me ry to rycz ny po ziom. Przy czy ną są tak że ma ni -
pu la cje i wy biór czość w sto so wa niu pra wa przez część jej
człon ków,  z prze wod ni czą cą po słan ką Kry sty ną Si biń ską
na cze le. 

Ak tu al na wer sja pro jek tu da le ka jest od pier wot nej je go
for my, któ rą po par ło po nad 924 ty sią ce osób. W za sad ni -
czych kwe stiach róż ni się od niej dia me tral nie. Złe i nie -
prze my śla ne zmia ny wpro wa dzo ne zo sta ły po mi mo sprze-
ci wu przed sta wi cie li Ko mi te tu Ini cja ty wy Oby wa tel skiej.
Prze for so wa no pseu do -uwłasz cze nie dział kow ców, któ re 
w ta kim kształ cie obej mie je dy nie ich część, pro wa dząc do
dez in te gra cji śro do wi ska i cha osu w ogro dach. 

W prze for so wa nej przez po słów PO for mie jest ono je -
dy nie chwy tli wym, lecz pu stym ha słem. Po sło wie nie
prze wi dzie li ani nie wy ja śni li, jak re ali za cja te go prze pi -
su mia ła by wy glą dać w prak ty ce i ja kie są je go kon se -
kwen cje. Oba wy dział kow ców po dzie la ją w tej kwe stii

rów nież kon sty tu cjo na li ści, któ rzy wprost mó wią o po -
waż nym ry zy ku nie kon sty tu cyj no ści te go ty pu roz wią zań.
Dział kow cy są za uwłasz cze niem prze pro wa dzo nym w
spo sób pra wi dło wy i przej rzy sty, spra wie dli wie obej mu -
ją cy każ de go z nich. W obec nej for mie jest ono je dy nie
wy ra zem le gi sla cyj nej lek ko myśl no ści, po pu li zmu i chę -
ci wy win do wa nia w gó rę spa da ją cych szyb ko son da żo -
wych słup ków. W szer szej per spek ty wie zaś gro zi prze-
ka za niem ca łe go pro jek tu do kon tro li kon sty tu cyj nej, wy -
dłu że niem pro ce su pra wo daw cze go i wresz cie – nie
uchwa le niem no wej usta wy na czas.

Ogrom ny sprze ciw bu dzą tak że po praw ki wpro wa dzo -
ne do prze pi sów przej ścio wych, ma ją cych fun da men tal ne
zna cze nie z punk tu wi dze nia prze kształ ceń na te re nie
ogro dów i przy szłej ich or ga ni za cji. W pier wot nej wer sji
pro jek tu gwa ran to wa ły one ewo lu cyj ne i płyn ne przej ście
funk cjo no wa nia ROD spod rzą dów sta rej usta wy pod rzą -
dy tej no wej. Obec nie, zmie nio ne przez po słów PO, w ni -
czym nie przy po mi na ją już tam tych re gu la cji i są do-
wo dem na to, iż człon ko wie Pod ko mi sji na wet nie pró bo -
wa li za po znać się z ogro do wy mi re alia mi i pro ble ma mi,
ja kie sto ją przed spo łecz ny mi dzia ła cza mi. Na ło ży li na
dział kow ców bar dzo po waż ny obo wią zek or ga ni za cji kil -
ku wal nych ze brań w bar dzo krót kim, w do dat ku zi mo -
wym cza sie, ob cią ża jąc do dat ko wo sto wa rzy sze nia
ogrom ny mi kosz ta mi te go przed się wzię cia. Ca łość spra -
wia wra że nie, że na wet przez chwi lę nie za sta no wio no się
nad re al no ścią za pro po no wa nych roz wią zań i moż li wo -
ścią ich re ali za cji w prak ty ce.

Po dob ne przy kła dy złych i nie od po wie dzial nych zmian
moż na by mno żyć. Przed sta wi cie le Ko mi te tu Ini cja ty wy
Oby wa tel skiej mo gli je dy nie bez sil nie ob ser wo wać, jak
two rzo ny przez dział kow ców pro jekt nie ubła ga nie zmie -
nia swój kształt i treść. Wszel kie pró by me ry to rycz nej
dys ku sji, doj ścia do kom pro mi su w naj istot niej szych spra -
wach i sprze ci wu wo bec zmian po wo du ją cych roz pad
spój nej kon cep cji pro jek tu, by ły na tych miast uci na ne
przez po sia da ją cych w Pod ko mi sji więk szość przed sta wi -
cie li Plat for my Oby wa tel skiej i So li dar nej Pol ski. Wresz -
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W manifestacji pod Urzę dem Wo je wódz kim w Olsz ty -
nie wzię ło udział 470 dział kow ców. Z OZ El bląg przy je -
cha ło 100 osób. Dział kow cy mie li fla gi, ba ne ry z ha sła mi,
cza pecz ki i ba lo ny z lo go PZD i na pi sem „Ocal my ogro -
dy”. Na ma ni fe sta cję przy by li par la men ta rzy ści, sa mo rzą -
dow cy oraz przed sta wi cie le Związ ków Za wo do wych:

– Po seł Iwo na Arent,
– Po seł Je rzy Szmit,
– Po seł To masz Ma kow ski,
– Dy rek tor Biu ra Po sła Zbi gnie wa Włod kow skie go Pan

Le szek Krzy ża now ski,
– Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej So ju szu Le wi cy De -

mo kra tycz nej Pan Krzysz tof Ka sprzyc ki,
– Prze wod ni czą cy War miń sko -Ma zur skiej Ra dy Wo je -

wódz kiej OPZZ Pan Sta ni sław Ko wal czyk,
– Wi ceprze wod ni czą cy OPZZ i Rad ny Olsz ty na Pa na

Ja ro sła wa Szu nej ko,
– dwóch rad nych z Eł ku i Gi życ ka,
– Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Iła wie Pan Edward

Boj ko.

Ma ni fe stan tów przy wi tał Pre zes Okrę go we go Za rzą du

cie pod czas ostat nie go po sie dze nia Pod ko mi sji, przed sta -
wi cie le Ko mi te tu zo sta li cał ko wi cie wy klu cze ni z fak tycz -
ne go udzia łu w pro ce sie le gi sla cyj nym, mi mo że pra wo
to ma ją za gwa ran to wa ne przez usta wę. Za po mo cą ma ni -
pu la cji prze wod ni czą cej Kry sty ny Si biń skiej i wtó ru ją -
cych jej le gi sla to rów Biu ra Le gi sla cyj ne go, po zba wio no
wnio sko daw cę moż li wo ści skła da nia uwag do pro jek tu,
roz pa tru jąc je dy nie opi nie i uwa gi po szcze gól nych mi ni -
sterstw. 

Na oczach dział kow ców śle dzą cych in ter ne to wą trans -
mi sję po sie dze nia, do szło do bez pre ce den so wej i skan da -
licz nej sy tu acji, w któ rej do wie dzie li śmy się, że wo bec
pra wa są rów ni i rów niej si. Po mi mo obu rze nia człon ków
Ko mi te tu i po słów opo zy cji, prze wod ni czą ca Si biń ska po -
sta no wi ła bez par do no wo za ma ni fe sto wać swo ją wła dzę,
po ka zu jąc tym sa mym ja ki jest praw dzi wy sto su nek par -
tii rzą dzą cej do dział kow ców, czy li do mi lio na pol skich
oby wa te li. 

Sto imy tu więc dzi siaj, przed Urzę dem Wo je wódz kim,
by po ka zać, że nie bę dzie my go dzić się na lek ce wa że nie
i okła my wa nie na szej spo łecz no ści. Ogrod nic two dział -
ko we ist nie je już od po nad 115 lat. Ca łe po ko le nia spo ty -
ka ją się na dział kach, ra zem re ali zu jąc swo ją pa sję, któ ra
jest prze cież do brem nas wszyst kich. Prze bieg prac nad -

zwy czaj nej Pod ko mi sji po ka zu je jed nak, iż wła dza nie li -
czy się z gło sem bli sko mi lio na oby wa te li. Po sło wie PO,
spra wu ją cy swój man dat z wo li spo łe czeń stwa po twier -
dza ją, iż po trze by i ocze ki wa nia te goż spo łe czeń stwa nic
dla nich nie zna czą. Ob ra dy nad pro jek tem usta wy o ROD
sta ły się pre tek stem do za ma ni fe sto wa nia wła dzy przed -
sta wi cie li par tii rzą dzą cej, któ rzy nie ana li zu jąc żad nych
ar gu men tów i nie uzna jąc gło sów sprze ci wu, wy ko rzy stu -
ją po sia da ną więk szość do for so wa nia roz wią zań sła bych
i pu stych, lecz szum nie i chwy tli wie brzmią cych. Nie
moż na dłu żej bier nie na to pa trzeć i po zwa lać! Dział kow -
cy sta no wią ogrom ną, zjed no czo ną si łę, któ ra tak że po tra -
fi wal czyć o swo je pra wa! 

Po wyż szą re zo lu cję prze ka zu je my na rę ce Wo je wo dy
Świę to krzy skie go, ja ko przed sta wi cie la rzą du w na szym
wo je wódz twie. Niech sta no wi ona wy raz fru stra cji i roz -
cza ro wa nia, ale tak że na dziei na to, iż na sze ar gu men ty 
i po stu la ty zo sta ną wresz cie do strze żo ne i wzię te pod uwa -
gę w dal szym pro ce sie le gi sla cyj nym. Wie rzy my, iż wła -
dza przy po mni so bie, iż głów nym jej ce lem po win na być
tro ska o oby wa te li, a usta wa o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, któ ra wej dzie w ży cie, bę dzie pra wem do brym 
i od po wie dzial nym, two rzo nym dla, a nie prze ciw ko dział-
kow com.

Dział kow cy z wo je wódz twa świę to krzy skie go

• WOJEWÓDZTWO WARMI¡SKO-MAZURSKIE– Olsztyn

War miń sko -Ma zur skie go PZD w Olsz ty nie Pan Zbi gniew
Ko ło dziej czak, któ ry przed sta wił sy tu ację dział kow ców 
i no wej usta wy o ROD. Na te mat sy tu acji ROD w Pol sce
wy po wie dział się rów nież Pre zes Okrę go we go Za rzą du 
w El blą gu Pan Bo le sław Mi ko łaj czak. Na stęp nie głos za -
bra li przy by li go ście – par la men ta rzy ści, sa mo rzą dow cy
oraz rad ni, któ rzy za pew nia li o po par ciu dla dział kow ców
i pro jek tu oby wa tel skie go. Głos za bra li tak że przed sta wi -
cie le Związ ków Za wo do wych oraz dział ko wicz ka, któ ra
wy po wie dzia ła się w imie niu dział kow ców ze bra nych na
ma ni fe sta cji.

Po od czy ta niu sta no wi ska skie ro wa ne go do Pre mie ra
Do nal da Tu ska oraz Pa ni Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz
wrę czo no je Dy rek to ro wi Ge ne ral ne mu Urzę du Wo je -
wódz kie go Pa nu Mar ko wi Re da.

Re la cje z ma ni fe sta cji uka za ły się w lo kal nych me diach
(ra dio, pra sa, te le wi zja) któ re by ły obec ne pod czas ma ni -
fe sta cji.  Ma ni fe sta cja za koń czy ła się w ROD „Mi ko ła ja
Ko per ni ka” w Olsz ty nie, gdzie po czę sto wa no uczest ni -
ków gro chów ką.
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W imie niu Okrę go we go Za rzą du War miń sko -Ma zur -
skie go PZD w Olsz ty nie pra gnie my ser decz nie po dzię ko -
wać pre ze som ROD za po moc w or ga ni za cji ma ni fe sta cji

Pan Do nald Tusk 
Pre zes Ra dy Mi ni strów 
Pa ni Ewa Ko pacz 
Mar sza łek Sej mu

Sza now ni Pań stwo,
Dział kow cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych z Okrę -

gu War miń sko -Ma zur skie go zgro ma dze ni na ma ni fe sta -
cji przed Urzę dem Wo je wódz kim w Olsz ty nie w dniu 
20 wrze śnia 2013 r. zwra ca ją uwa gę na spra wę ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce.

Zde cy do wa li śmy się po raz ko lej ny zor ga ni zo wać ma -
ni fe sta cję gdyż nie go dzi my się na igno ro wa nie mi lio na
dział kow ców.

Wy da rze nia, któ re mia ły miej sce pod czas prac Pod ko -
mi sji pro ce du ją cej nad pro jek tem no wej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych są nie do pusz czal ne. Ma ni -
pu la cje sto so wa ne przez prze wod ni czą cą Kry sty nę Si biń -
ską po zba wi ły Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej pra wa
czyn ne go uczest ni cze nia w pra cach Pod ko mi sji. Ko mi tet
ja ko re pre zen tant stro ny spo łecz nej, czy li dział kow ców,
ma peł ne pra wo być czyn nym uczest ni kiem pro ce su po -
wsta wa nia no wej usta wy o ROD. Dzia ła nia Pa ni Prze -
wod ni czą cej unie moż li wia ją ce udział peł no moc ni ków
Ko mi te tu w dys ku sji nad wnio ska mi oraz zgła sza nie wła -
snych w ra żą cy spo sób na ru sza ją stan dar dy de mo kra cji.

Jak by te go by ło ma ło za cho wa nie prze wod ni czą cej oraz
po zo sta łych po słów PO bio rą cych udział w pra cach Pod -
ko mi sji by ło aro ganc kie i wy kra cza ło zna czą co po za stan -
dar dy peł nio nych przez te oso by sta no wisk. Ja ko przed s-
ta wi cie li na ro du Pol skie go, ja ki mi są po sło wie na Sejm
Rze czy po spo li tej, obo wią zu ją ich pod wyż szo ne stan dar dy
kul tu ry oso bi stej i za wo do wej. Jaw ne lek ce wa że nie oraz
iro nicz ne i prze śmiew cze uwa gi w od nie sie niu do przed -
sta wi cie li Pol skie go Związ ku Dział kow ców pod wa ża ją
kom pe ten cje osób za sia da ją cych w Pod ko mi sji.

Je ste śmy zbul wer so wa ni ta kim spo so bem pro wa dze nia
prac nad no wą usta wą dział ko wą. Wy ra ża my swój zde cy -
do wa ny sprze ciw. Nie go dzi my się na ta kie trak to wa nie
na szych przed sta wi cie li.

Dzia ła nia pro wa dzo ne prze ciw ko przed sta wi cie lom Ko -

mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej są skie ro wa ne prze ciw -
ko dział kow com – bez po śred nio do ty ka ją mi lio na osób,
któ re re pre zen tu je Ko mi tet, osób któ re pod pi sa ły się pod
pro jek tem oby wa tel skim.

Upo rczy we unie moż li wia nie uczest nic twa w pra cach
nad no wa usta wą oraz at mos fe ra pa nu ją ca pod czas ob rad
Pod ko mi sji zmu si ły peł no moc ni ków Ko mi te tu do opusz -
cze nia, w ra mach pro te stu, sa li ob rad. W peł ni po pie ra my
tę de cy zję. Przed sta wi cie le Ko mi te tu nie mie li in ne go
wyj ścia – Pa ni Prze wod ni czą ca wraz z po mo cą po słów
PO unie moż li wi ła przed sta wi cie lom Ko mi te tu wy wią za -
nie się z po wie rzo nych im peł no moc nictw.

Nie po koi nas tak że opóź nia nie po wsta nia no wej usta wy
dział ko wej. Pra ce nad nią zo sta ły cof nię te do pod ko mi sji.
Je śli nic się nie zmie ni to no wa usta wa nie po wsta nie 
w ter mi nie wy zna czo nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny.
Je że li po sło wie od po wie dzial ni za po sta wa nie no wej usta -
wy dział ko wej nie we zmą się kon kret nie do pra cy to nie
zdą żą do 20 stycz nia 2014 ro ku. Ma my już ko niec wrze -
śnia a pra ce nad pro jek tem są na dal na eta pie pod ko mi sji.
Gdzie czas na pra ce w Ko mi sjach, w Sej mie, w Se na cie?
Na stęp nie jesz cze Pan Pre zy dent mu si mieć czas na za po -
zna nie się z no wą usta wą i ją pod pi sać.

W za ist nia łej sy tu acji ape lu je my o ukró ce nie nie do pusz -
czal nej sa mo wo li prze wod ni czą cej Pod ko mi sji. Żą da my
sza cun ku dla dział kow ców i ich przed sta wi cie li, któ ry mi są
peł no moc ni cy Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej. Ape -
lu je my o ta kie zor ga ni zo wa nie prac nad no wą usta wą dział -
ko wą, aby moż li we by ło wej ście w ży cie no wej usta wy 
w ter mi nie wy zna czo nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny.

Jed no cze śnie żą da my do trzy ma nia obiet nic zło żo nych
przez Pa na Pre mie ra Do nal da Tu ska i po słów PO, mó wią -
cych o tym, że to pro jekt oby wa tel ski bę dzie pod sta wą no -
wej usta wy dział ko wej. Sta now czo do ma ga my się, aby
przy wró co no pro jek to wi no wej usta wy for mę pro jek tu
oby wa tel skie go.

W imie niu dział kow ców 
Z po wa ża niem

oraz wszyst kim przy by łym dział kow com i sym pa ty kom
za uczest nic two.

Agnieszka Michno
OZ Warmińsko-Mazurski

Olsz tyn, 20 wrze śnia 2013 r.
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• WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE – Poznaƒ

Dział kow cy Okrę gu Po znań skie go, Pil skie go i Ka li skie -
go w dniu 20 wrze śnia 2013 r., o go dzi nie 11.00 ma ni fe -
sto wa li przed Urzę dem Wo je wódz kim w Po zna niu.
Ma ni fe sta cja zwią za na by ła z bul wer su ją cym śro do wi sko
dział ko we pro ce sem uchwa la nia ocze ki wa nej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, pod czas któ re go do -
szło do ma ni pu la cji po le ga ją cej na unie moż li wie niu
przed sta wi cie lom Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wodaw czej
skła da nia po pra wek do pro jek tu usta wy, co w kon se kwen -
cji do pro wa dzi ło do opusz cze nia sa li po sie dzeń przez
dział kow ców i po słów wspie ra ją cych pro jekt oby wa tel -
ski. Prze ciw prak ty kom sto so wa nym przez przed sta wi cie -
li wła dzy pod czas prac nad pra wem do ty czą cym mi lio na
ro dzin ma ni fe sto wa ło w Po zna niu oko ło 700 osób. Do
dział kow ców przy by li za pro sze ni go ście. Zna leź li się
wśród nich: Ta de usz Dziu ba – po seł na Sejm RP z Pra wa
i Spra wie dli wo ści, Wal de mar Wit kow ski – rad ny Sej mi ku
Wiel ko pol skie go z Po zna nia, Ja ro sław Lan ge – Prze wod -
ni czą cy Za rzą du Re gio nu So li dar ność Wiel ko pol ska, Ta -
de usz To po lew ski – pre zes Za rzą du We te ra nów i Re zer-
wi stów WP Od dział Wiel ko pol ska.

Po od śpie wa niu Hym nu PZD prze wod ni czą cy ma ni fe -
sta cji Zdzi sław Śli wa w to wa rzy stwie pre ze sów OZ PZD
Ma ria na Pra czy ka z Pi ły oraz Je rze go Wdow czy ka z Ka -
li sza otwar li trwa ją cą po nad 1,5 go dzi ny ko lo ro wą i gło -
śną ma ni fe sta cję dział kow ców.

Re pre zen tan ci ma ni fe stu ją cych uda li się na spo tka nie 
z Mar szał kiem Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go i Wo je wo -
dą Wiel ko pol skim w ce lu prze ka za nia ode zwy wy ra ża ją -
cej wo lę dział kow ców w spra wie no wej usta wy o
ogro dach dział ko wych.

Ze bra ni dział kow cy żą da li:
1. Przy ję cia do świa do mo ści rzą dzą cych, że ogro dy

dział ko we są waż nym ele men tem in fra struk tu ry miast i
speł nia ją po ży tecz ną ro lę w ży ciu ich miesz kań ców.

2. Zde cy do wa ne go przy spie sze nia prac nad no wą usta -
wą, by wy peł nić na ka za ny ter min usta no wie nia no wej
usta wy, wol nej od wad nie kon sty tu cyj no ści.

3. Od stą pie nia od for so wa nia przez po słów PO i SP po -
my słu uwłasz cze nia dział kow ców, któ re nie obej mie
zwłasz cza dział kow ców z wiel kich aglo me ra cji miej skich
i tym sa mym dzie le nia dział kow ców na lep szych czy li
uwłasz czo nych i gor szych czy li dzier żaw ców. Je śli ma
być uwłasz cze nie, to mu si ob jąć wszyst kich dział kow ców!

4. Skon stru owa nia ta kich za pi sów, któ re nie po zba wią
sto wa rzy sze nia ogro do we go moż li wo ści ochro ny funk cji
ogro du dział ko we go przez oso by ła mią ce pra wo, ale chro -
nio ne przed roz wią za niem umo wy dzier ża wy dział ko wej

in nym ty tu łem praw nym do dział ki.
5. Od stą pie nia od po my słu do pusz cze nia do nie kon tro -

lo wa ne go ob ro tu dział ka mi nio są ce go za gro że nie ich wy -
ku pu przez oso by ma jęt ne, nie ko niecz nie za in te re so wa ne
upra wą dział ki ogro do wej.

6. Re zy gna cji z for so wa nych prze pi sów przej ścio wych,
któ re przez ko niecz ność po now ne go de kla ro wa nia swej
przy na leż no ści do or ga ni za cji, no szą zna mio na zła ma nia
kon sty tu cyj nej wol no ści zrze sza nia się oby wa te li.

7. Od stą pie nia od na ło że nia na ogro dy dział ko we obo -
wiąz ku od by cia wie lu kosz tow nych i w nie re al nych ter -
mi nach wal nych ze brań i zjaz dów sto wa rzy sze nia ogro -
do we go.

8. Przy ję cia roz wią zań za pi sa nych w pro jek cie oby wa -
tel skim, któ re gwa ran tu ją rów ne i spra wie dli we pra wa.

Nie ste ty, de le ga cja mia ła pro ble my z do tar ciem do Mar -
szał ka i Wo je wo dy. W ga bi ne cie po in for mo wa no, że Mar -
sza łek nie bę dzie mógł przy jąć de le ga cji, bo ma na gra nie
te le wi zyj ne. Po tar gach de le ga cje skie ro wa no do wi ce mar -
szał ka, któ re go nie by ło w bu dyn ku. Po dal szym do ma ga -
niu się spo tka nia z wi ce mar szał kiem w koń cu uda ło się
do trzeć do Wi ce mar szał ka Ma te usza Kle men skie go, któ -
ry przy jął de le ga cje w se kre ta ria cie ga bi ne tu. W ga bi ne cie
Wo je wo dy przy jął de le ga cję Dy rek tor Ga bi ne tu Wo je wo -
dy, któ ry po in for mo wał, że Wo je wo da prze by wa na kon -
wen cie wo je wo dów i upo waż nił go do przy ję cia de le ga cji.
De le ga cja wrę czy ła obu przed sta wi cie lom władz ode zwę
uczest ni ków ma ni fe sta cji.

Pod czas ma ni fe sta cji głos za bra li wszy scy obec ni na niej
go ście, a tak że przed sta wi cie le dział kow ców. Pa dło wie -
le słów po par cia dla dzia łań Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w sto sun ku do obro ny praw dział kow ców, 
a tak że dla wszel kich sta rań, któ re dział kow cy wkła da ją,
aby no wa usta wa o ogro dach dział ko wych za bez pie czy ła
byt wszyst kim ogro dom dział ko wym. Po seł Ta de usz
Dziu ba po raz ko lej ny za pew nił, że je go par tia po pie ra
pro test i jest za roz wią za nia mi za pi sa ny mi w pro jek cie
oby wa tel skim. Stwier dził też, że po sło wie PO utrud nia ją
pra ce nad usta wą i for su jąc swo je po my sły mo gą do pro -
wa dzić do te go, że Sejm nie zdą ży uchwa lić usta wy w ter -
mi nie na ka za nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Jesz cze
do bit niej wy ra ził się o po sta wie po słów PO i Pre mie ra RP
Do nal da Tu ska Prze wod ni czą cy So li dar no ści Ja ro sław
Lan ge. Stwier dził on, że wła dza na sze go kra ju prze sta ła
się li czyć z gło sem oby wa te li. Stąd de ter mi na cja związ -
ków za wo do wych i de ter mi na cja dział kow ców. Związ -
kow cy So li dar no ści po pie ra ją pro test dział kow ców, 
a Prze wod ni czą cy obie cał uczest nic two związ kow ców 

Dział kow cy z wiel ko pol skich ROD ma ni fe sto wa li w Po zna niu
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w ma ni fe sta cji w War sza wie. Waż ne sło wa po par cia pa dły
tez z ust Wal de ma ra Wit kow skie go – rad ne go Sej mi ku
Wiel ko pol skie go i za ra zem prze wod ni czą ce go Unii Pra cy.

Głos za bra li przed sta wi cie le dział kow ców z wszyst kich
trzech Okrę gów – z Po znań skie go, Pil skie go oraz Ka li -
skie go. Pod czas wy stą pień ma ni fe stan ci mó wi li mię dzy
in ny mi o nie rów nym trak to wa niu dział kow ców - pro po -
no wa niu uwłasz cze nia tym ROD, któ re le żą na grun tach
bę dą cych w użyt ko wa niu wie czy stym, bądź są wła sno ścią
PZD. Mó wio no o pro po no wa nym nie kon tro lo wa nym ob -
ro cie dział ka mi w ROD, po za wie dzą i moż li wo ścia mi
kon tro li przez za rzą dy ROD, co spo wo du je ku mu la cję

grun tu w rę kach lu dzi za moż nych. Ma ni fe stu ją cy pod no -
si li wąt pli wo ści, czy obo wią zek po now ne go de kla ro wa -
nia się do or ga ni za cji, do któ rej już raz za de kla ro wa li swój
ak ces, a ta ki obo wią zek usta wo wy na dział kow ców chcą
na rzu cić po sło we PO pra cu ją cy w pod ko mi sji sej mo wej,
nie jest po gwał ce niem praw kon sty tu cyj nych oby wa te la.
Wy stą pie nia dział kow ców i go ści by ły ak cen to wa ne
dźwię ka mi sy ren, gwizd ka mi, trąb ka mi.

Na ma ni fe sta cji obec ne by ły licz ne me dia – pra sa i te le -
wi zja, dzię ki cze mu ak tu al ne pro ble my dział kow ców
prze ka za ne zo sta ną do więk szej licz by Po la ków.

Opra co wa li
Mag da le na Kles sa -Kiec i Zdzi sław Śli wa

ODEZWA
uczest ni ków Ma ni fe sta cji Dział kow ców z te re nu Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go

w dniu 20 wrze śnia 2013 r. w Po zna niu
w obro nie pra wa do de cy do wa nia o przy szło ści ogro dów i wy ra że nia sprze ci wu wo bec prze wle kłe go
try bu pro ce do wa nia no wej usta wy oraz ma ni pu la cji wy klu cza ją cych wnio ski ini cja ty wy oby wa tel skiej

Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy ro kiem z 11 lip ca 2012 r.
pod wa żył kon sty tu cyj ność 24 ar ty ku łów usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych i na ka zał Sej mo wi RP usta -
no wie nie no we go pra wa, wol ne go od wad nie kon sty -
tu cyj no ści w ter mi nie 

18 mie się cy. Ter min ten mi ja 21 stycz nia 2014 r.. Tym -
cza sem w Sej mie RP ob ser wu je my nie koń czą ce sie roz -
gryw ki po li tycz ne i for so wa nie roz wią zań sprzecz nych 
z przy ję tym za wio dą cy oby wa tel skim pro jek tem usta wy,
po par tym przez bli sko mi lion oby wa te li. Szcze gól ne obu -
rze nie dział kow ców wzbu dzi ły ob ra dy pod ko mi sji sej mo -
wej pod prze wod nic twem po seł Kry sty ny Si biń skiej, któ ra
do pu ści ła się ma ni pu la cji w efek cie któ rej wy klu czo no 
z ob rad moż li wość pra cy nad po praw ka mi zgło szo ny mi
przez Ko mi tet Ini cja ty wy Oby wa tel skiej, co prze dłu ża
pra ce nad usta wą i stwa rza groź bę nie wej ścia jej w ży cie
w na ka za nym przez Try bu nał ter mi nie. To naj gor szy 
z moż li wych sce na riu szy, bo ni we czą cy ca ły do ro bek
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i po zba wia ją cy ogro -
dy oraz dział kow ców wszel kich do tych cza so wych praw. 

Za nie po ko je ni przed sta wio nym sta nem rze czy gro żą -
cym nie obli czal ny mi skut ka mi dla przy szło ści ogrod nic -
twa dział ko we go ŻĄDAMY:

1. Przy ję cia do świa do mo ści rzą dzą cych, że ogro dy
dział ko we są waż nym ele men tem in fra struk tu ry miast 
i speł nia ją po ży tecz ną ro lę w ży ciu ich miesz kań ców.

2. Zde cy do wa ne go przy spie sze nia prac nad no wą usta -

wą, by wy peł nić na ka za ny ter min usta no wie nia no wej
usta wy, wol nej od wad nie kon sty tu cyj no ści.

3. Od stą pie nia od for so wa nia przez po słów PO i SP po -
my słu uwłasz cze nia dział kow ców, któ re nie obej mie
zwłasz cza dział kow ców z wiel kich aglo me ra cji miej skich
i tym sa mym dzie le nia dział kow ców na lep szych czy li
uwłasz czo nych i gor szych czy li dzier żaw ców. Je śli ma
być uwłasz cze nie, to mu si ob jąć wszyst kich dział kow ców!

4. Skon stru owa nia ta kich za pi sów, któ re nie po zba wią
sto wa rzy sze nia ogro do we go moż li wo ści ochro ny funk cji
ogro du dział ko we go przez oso by ła mią ce pra wo, ale chro -
nio ne przed roz wią za niem umo wy dzier ża wy dział ko wej
in nym ty tu łem praw nym do dział ki.

5. Od stą pie nia od po my słu do pusz cze nia do nie kon tro -
lo wa ne go ob ro tu dział ka mi nio są ce go za gro że nie ich wy -
ku pu przez oso by ma jęt ne, nie ko niecz nie za in te re so wa ne
upra wą dział ki ogro do wej.

6. Re zy gna cji z for so wa nych prze pi sów przej ścio wych,
któ re przez ko niecz ność po now ne go de kla ro wa nia swej
przy na leż no ści do or ga ni za cji, no szą zna mio na zła ma nia
kon sty tu cyj nej wol no ści zrze sza nia się oby wa te li.

7. Od stą pie nia od na ło że nia na ogro dy dział ko we obo -
wiąz ku od by cia wie lu kosz tow nych i w nie re al nych ter -
mi nach wal nych ze brań i zjaz dów sto wa rzy sze nia ogro-
do we go.

8. Przy ję cia roz wią zań za pi sa nych w pro jek cie oby wa -
tel skim, któ re gwa ran tu ją rów ne i spra wie dli we pra wa.

W imie niu uczest ni ków ma ni fe sta cji

/-/ Prze wod ni czą cy /-/ Współ pro wa dzą cy Po znań, 20 wrze śnia 2013 r.
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Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu in for mu je, że z na -
sze go te re nu dzia ła nia w ma ni fe sta cji przed Urzę dem Wo -
je wódz kim w Po zna niu w dniu 20 wrze śnia 2013 r. wzię ło

udział oko ło 130 dział kow ców z Ka li sza, Ostro wa Wiel -
ko pol skie go, Ple sze wa, Ja ro ci na, Kro to szy na, Ko ni na,
Słup cy i Ko ła.

Prezes OZ PZD w Ka li szu 
Je rzy Wdow czyk

– Kalisz

Wy stą pie nie Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu 
na ma ni fe sta cji przed Urzę dem Wo je wódz kim w Po zna niu 

w dniu 20 wrze śnia 2013 ro ku

Sza now ni Pań stwo,
W imie niu kil ku dzie się ciu ty się cy ro dzin dział ko wych 

z Wiel ko pol ski po łu dnio wo-w schod niej, z Ka li sza, Ostro -
wa Wiel ko pol skie go, Ple sze wa, Ja ro ci na, Kro to szy na,
Kęp na, Ko ni na, Słup cy, Tur ku i Ko ła wy ra ża my sta now -
czą dez apro ba tę dla zmian w oby wa tel skim pro jek cie
usta wy o ROD wpro wa dzo nych w Pod ko mi sji Nad zwy -
czaj nej po wo ła nej dla opra co wa nia no we go pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych. Pod oby wa tel skim pro jek -
tem usta wy opra co wa nym przez Ko mi tet Ini cja ty wy Oby -
wa tel skiej z na sze go te re nu dzia ła nia pod pi sy po par cia
zło ży ło po nad 29 tys. osób, z ca łe go kra ju bli sko mi lion
oby wa te li. 

Je ste śmy szcze gól nie za nie po ko je ni i zbul wer so wa ni
ostat ni mi dzia ła nia mi po słów PO w Pod ko mi sji Nad zwy -
czaj nej, gdzie po gwał co ne zo sta ły wszel kie za sa dy de mo -
kra cji oraz nie do pusz czo no przed sta wi cie li Ko mi te tu
Ini cja ty wy Oby wa tel skiej i Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców do przed sta wie nia swo ich wnio sków i wy ni ka ją cych
z nich po pra wek w ce lu włą cze nia ich do za kre su prac
pod ko mi sji sej mo wej. Przed sta wi cie le Ko mi te tu Ini cja ty -
wy Oby wa tel skiej dwu krot nie bez sku tecz nie pró bo wa li
wpły nąć na pod ko mi sję, aby włą czo no ich po stu la ty ko -
rzyst ne dla dział kow ców pod ob ra dy pod ko mi sji. 

Je ste śmy za nie po ko je ni nie rów nym trak to wa niem dział -
kow ców, któ rym pro po nu je się róż ne wa run ki użyt ko wa -
nia dzia łek, dzie li się dział kow ców na lep szych i gor szych.
Po pie ra my uwłasz cze nie dział kow ców, ale wszyst kich, 
a nie tyl ko wy bra nych ogro dów, gdyż dział kow cy nie mie -
li wpły wu na to, w któ rych ogro dach otrzy ma ją dział ki.
Po nad to sprze ci wia my się wpro wa dzo ne mu przez pod ko -

mi sję sej mo wą nie kon tro lo wa ne mu ob ro to wi dział ka mi
oraz ogra ni cze niem ro li sto wa rzy sze nia ogro do we go 
w za kre sie we ry fi ka cji osób na by wa ją cych dział ki. Wpro -
wa dze nie do pro jek tu oby wa tel skie go pro po no wa nych
przez po słów PO za pi sów spo wo du je cha os praw ny i za -
prze cze nie de kla ra cji wo li uchwa le nia do bre go ak tu praw -
ne go, sza nu ją ce go pra wa i do ro bek dział kow ców. Je śli
po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej pra gną „uwłasz cze nia”
dział kow ców to niech za pro po nu ją w pro jek cie usta wy ta -
kie za pi sy, któ re bę dą rów ne i do stęp ne dla wszyst kich
użyt kow ni ków dzia łek. 

1. Pro te stu je my i żą da my przy spie sze nia prac nad no -
wą usta wą o ogro dach dział ko wych i uchwa le nia jej w ter -
mi nie okre ślo nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny,

2. Pro te stu je my prze ciw ko lek ce wa że niu i ogra ni cza niu
praw na szych przed sta wi cie li, ja ko stro ny spo łecz nej 
w pra cach pod ko mi sji.

3. Żą da my zmia ny prze pi sów przej ścio wych za pro po -
no wa nych w pro jek cie usta wy, gdyż wpro wa dzą one za -
męt i nie moż li wość zre ali zo wa nia prze pi sów usta wy ze
wzglę du na krót kie ter mi ny prze wi dzia ne w usta wie. 
Je ste śmy za wy dłu że niem ter mi nu re ali za cji wy ma gań
usta wy.

4. Je ste śmy za uwłasz cze niem dział kow ców ale wszyst -
kich użyt kow ni ków ogro dów nie za leż nie od sta nu praw -
ne go.

5. Żą da my od Pre mie ra RP do trzy ma nia da ne go sło wa
i udo wod nie nia, że los ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
nie jest mu obo jęt ny oraz za pew nie nia że Pan Pre mier nie
do pu ści do upad ku ogro dów dział ko wych w Pol sce.

W imie niu dział kow ców 
z Wiel ko pol ski po łu dnio wo -wschod niej

Pre zes OZ PZD w Ka li szu
Je rzy Wdow czyk
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Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy ro kiem z 11 lip ca 2012 r.
pod wa żył kon sty tu cyj ność 24 ar ty ku łów usta wy o ro dzi -
mych ogro dach dział ko wych i na ka zał Sej mo wi RP usta -
no wie nie no we go pra wa, wol ne go od wad nie kon sty-
tu cyj no ści w ter mi nie 18 mie się cy. Ter min ten mi ja 
21 stycz nia 2014 r. Tym cza sem w Sej mie RP ob ser wu je -
my nie koń czą ce się roz gryw ki po li tycz ne i for so wa nie
roz wią zań sprzecz nych z przy ję tym za wio dą cy oby wa -
tel skim pro jek tem usta wy, po par tym przez bli sko mi lion
oby wa te li. Szcze gól ne obu rze nie dział kow ców wzbu dzi -
ły ob ra dy pod ko mi sji sej mo wej pod prze wod nic twem po -
seł Kry sty ny Si biń skiej, któ ra do pu ści ła się ma ni pu la cji, 
w efek cie któ rej wy klu czo no z ob rad moż li wość pra cy nad
po praw ka mi zgło szo ny mi przez Ko mi tet Ini cja ty wy Oby -
wa tel skiej, co prze dłu ża pra ce nad usta wą i stwa rza groź -
bę nie wej ścia jej w ży cie w na ka za nym, przez Try bu nał
ter mi nie. To naj gor szy z moż li wych sce na riu szy, bo ni we -
czą cy ca ły do ro bek ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce 
i po zba wia ją cy ogro dy oraz dział kow ców wszel kich do -
tych cza so wych praw.

Za nie po ko je ni przed sta wio nym sta nem rze czy gro żą -
cym nie obli czal ny mi skut ka mi dla przy szło ści ogrod nic -
twa dział ko we go ŻĄDAMY:

1. Przy ję cia do świa do mo ści rzą dzą cych, że ogro dy
dział ko we są waż nym ele men tem in fra struk tu ry miast 
i speł nia ją po ży tecz ną ro lę w ży ciu ich miesz kań ców.

2. Zde cy do wa ne go przy śpie sze nia prac nad no wą usta -
wą, by wy peł nić na ka za ny ter min usta no wie nia no wej
usta wy wol nej od wad nie kon sty tu cyj no ści.

3. Od stą pie nia od for so wa nia przez po słów PO i SP po -
my słu uwłasz cze nia dział kow ców, któ re nie obej mie
zwłasz cza dział kow ców z wiel kich aglo me ra cji miej skich
i tym sa mym dzie le nia dział kow ców na lep szych czy li
uwłasz czo nych i gor szych czy li dzier żaw ców. Je śli ma
być uwłasz cze nie, to mu si ob jąć wszyst kich dział kow ców!

4. Skon stru owa nia ta kich za pi sów, któ re nie po zba wią
sto wa rzy sze nia ogro do we go moż li wo ści ochro ny funk cji
ogro du dział ko we go przez oso by ła mią ce pra wo, ale chro -
nio ne przed roz wią za niem umo wy dzier ża wy dział ko wej
in nym ty tu łem praw nym do dział ki.

5. Od stą pie nia od po my słu do pusz cze nia do nie kon tro -
lo wa ne go ob ro tu dział ka mi i nio są ce go za gro że nie ich
wy ku pu przez oso by ma jęt ne, nie ko niecz nie za in te re so -
wa ne upra wą dział ki ogro do wej. 

6. Re zy gna cji z for so wa nych prze pi sów przej ścio wych,
któ re przez ko niecz ność po now ne go de kla ro wa nia swej
przy na leż no ści do or ga ni za cji, no szą zna mio na zła ma nia
kon sty tu cyj nej wol no ści zrze sza nia się oby wa te li. 

7. Od stą pie nia od na ło że nia na ogro dy dział ko we obo -
wiąz ku od by cia wie lu kosz tow nych i w nie re al nych ter -
mi nach wal nych ze brań i zjaz dów sto wa rzy sze nia ogro-
do we go. 

8. Przy ję cia roz wią zań za pi sa nych w pro jek cie oby wa -
tel skim, któ re gwa ran tu ją rów ne i spra wie dli we pra wa.

W imie niu uczest ni ków ma ni fe sta cji

Prze wod ni czą cy 
/-/ Zdzi sław Śli wa
Współ pro wa dzą cy

/-/ 10 pod pi sów 

ODEZWA
uczest ni ków Ma ni fe sta cji Dział kow ców z te re nu Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go

w dniu 20 wrze śnia 2013 r. w Po zna niu
w obro nie pra wa do de cy do wa nia o przy szło ści ogro dów i wy ra że nia sprze ci wu wo bec prze wle kłe go 
try bu pro ce do wa nia no wej usta wy oraz ma ni pu la cji wy klu cza ją cych wnio ski ini cja ty wy oby wa tel skiej

Po znań, 20 wrze śnia 2013 r.

• WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE – Szczecin

Spo wol nie nie pro ce dur sej mo wych oraz pró ba ma ni pu -
la cji przez Po słów PO w pra cach pod ko mi sji przy no wej
usta wie wy wo ła ło nie za do wo le nie dział kow ców, co sta ło
się przy czy ną ogól no pol skiej ma ni fe sta cji pod Urzę da mi
wo je wo dów w dniu 20 wrze śnia br.

20 wrze śnia 2013 ro ku od godz. 9.00 po ja wi li się już
pierw si dział kow cy. Do go dzi ny 10.30 na pla cu Lot ni ków
przy po mni ku Col le onie go ze bra ło się oko ło 650–700
osób re pre zen tu ją cych po szcze gól ne ogro dy z okrę gu
szcze ciń skie go oraz do tar ła gru pa dział kow ców z ko sza -
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liń skie go okrę gu PZD w ilo ści 150 osób. Zro bi ło się ko -
lo ro wo, hucz nie i we so ło. Po ja wi ły się ha sła, ba ne ry,
gwizd ki i in ne ele men ty wy róż nia ją ce ma ni fe stu ją cych.

Punk tu al nie o godz. 10.30 prze wod ni czą cy zgro ma dze -
nia Ro man Kremp ski, przy wi tał przy by łych, a w dal szej
ko lej no ści udzie lił gło su Pre ze so wi OZ Ta de uszo wi Ja rzę -
ba ko wi, któ ry po in for mo wał o ce lu ma ni fe sta cji.

Na stęp nie barw ny ko ro wód ru szył pod Urząd Wo je -
wódz ki w ce lu spo tka nia się z Wo je wo dą Za chod nio po -
mor skim.

Pod czas ca łe go prze mar szu dział kow cy wzno si li okrzy -
ki z ha sła mi, któ re po dob nie jak nie sio ne ha sła w spo sób
jed no znacz ny wy ra ża ły nie za do wo le nie z prac nad no wą
usta wą dział ko wą oraz za nie po ko je nie dział kow ców 
o dal szy byt swo ich dzia łek, a głów nie o nie uwzględ nia -
nie po pra wek wno szo nych przez Oby wa tel ski Ko mi tet
Ini cja ty wy Usta wo daw czej oraz dział kow ców a tak że po -
praw ki wpro wa dzo ne dość ar bi tral nie do pro jek tu oby wa-
tel skie go przez Po słów PO.

O godz. 11.10 czo łów ka ma ni fe sta cji do tar ła pod gmach
Urzę du Wo je wódz kie go na Wa łach Chro bre go.

Do ga bi ne tu Wo je wo dy uda ła się de le ga cja z ko szem
kwia tów dział ko wych, aby po wia do mić Wo je wo dę, że już
je ste śmy i ocze ku je my na nie go.

Po chwi li ocze ki wa nia do dział kow ców wy szedł wi ce -
wo je wo da Ry szard Mić ko. Dział kow cy po wi ta li go en tu -
zja stycz nie bra wa mi i okrzy ka mi.

Pre zes OZ prze sta wił wo je wo dzie cel ma ni fe sta cji 
i oświad czył, że ce lem na szej ma ni fe sta cji jest po ru szyć
su mie nia Po słów PO oraz dać sy gnał do Pre mie ra i mar -
szał ka Sej mu o na szym nie za do wo le niu z po stę pu prac
nad usta wą.

Po od czy ta niu ma ni fe stu do Pre mie ra Rzą du RP oraz
Mar szał ka Sej mu, wrę czo no te do ku men ty wo je wo dzie 
z proś ba o prze ka za nie do ad re sa tów.

Wo je wo da w wy stą pie niu oświad czył, że ro zu mie na -
sze in ten cje, po pie ra je, gdyż sam jest rów nież dział kow -
cem i zda je so bie spra wę ile ser ca wkła da ją dział kow cy
w swo je dział ki a tak że do sko na le zda je so bie spra wę 
z ro li ro dzin nych ogro dów dział ko wych dla ro dzin dział -
kow ców, jak też dla spo łe czeń stwa miast.

Przy rzekł, że prze ka że na sze po stu la ty do ad re sa tów.
Głos za bra ła Te re sa Na piór kow ska z ROD „Gra ni ca” 

w Świ no uj ściu, któ ra w emo cjo nal nych sło wach zo bo wią -
za ła Sejm i Rząd do uchwa le nia do bre go pra wa. Głos za -
bra ła rów nież Ire na Za rem ba z ROD „XX-le cia” ze
Szcze ci na, któ ra w 21 punk tach py ta ła, kto to wy my ślił.
Py ta nia za wie ra ły za pi sy przy szłej usta wy, któ re ab so lut -
nie nie pa su ją do rze czy wi sto ści ogro dów dział ko wych.
Na stęp nie głos za bra li Po sło wie.

Pan Po seł Jach (PiS), pod kre ślił, że w tej trud nej sy tu -
acji, kie dy ist nie ją za ku sy na grun ty pod ogro da mi, wszy -
scy po win ni wziąć udział w wal ce o obro nę ogro dów

dział ko wych. Ra zem mo że my zdzia łać wię cej.
Po seł Do brzyń ski za bie ra jąc głos wy ra ził de kla ra cję je -

go par tii, aby uchwa lić do bre pra wo, jed nak zwró cił uwa -
gę na to, iż Plat for ma Oby wa tel ska ma dzi siaj prze wa gę 
w Sej mie i mo gą być trud no ści z przy ję ciem ta kich prze -
pi sów, któ re bę dą sa tys fak cjo no wa ły dział kow ców. Zro bi -
my jed nak wszyst ko, aby tak się sta ło.

Głos za brał przed sta wi ciel dział kow ców z Ko sza li na,
któ ry po wie dział pu blicz nie, że ja ko przed sta wi ciel naj -
więk sze go ogro du na zie mi ko sza liń skiej, nie wy obra ża
so bie, aby przy szła usta wa nie uwzględ ni ła te go, cze go
żą da ją dział kow cy. Po wie dział: chce my mieć wresz cie
spo kój w ogro dach, do bre pra wo i za jąć się do sko na le -
niem ich funk cjo no wa nia. Szcze gól nie kie ro wał te sło wa
do Wo je wo dy.

Sa mo rzut nie głos za brał dział ko wiec, któ ry zwró cił się
do Po słów, aby ich głos był wi dzia ny wła śnie w Sej mie,
gdzie wa żą się lo sy, a nie tyl ko przy oka zji róż nych spo -
tkań. To oni za de cy du ją, jak bę dzie wy glą da ła na sza usta -
wa. My im wie rzy my.

Głos za brał rów nież dział ko wiec z ROD „Ko cha now -
skie go”, któ ry de mon stra cyj nie przy je chał pod Urząd Wo -
je wódz ki z gril lem i oświad czył, że je że li nie bę dzie
ogro dów dział ko wych, bę dzie my gril lo wać pod Urzę dem
Wo je wódz kim. Wska zał przy tym na ze bra nych dział kow -
ców, że to są wła śnie lu dzie, któ rym ta przy szła usta wa
ma słu żyć. I naj więk szą war to ścią dla nich bę dzie to, że
ogro dy zo sta ną za cho wa ne w obec nych struk tu rach a pra -
wo bę dzie gwa ran to wa ło spo kój. W cza sie wy stą pień
dział kow ców prze wi ja ła się nu ta, że nie je ste śmy, ja ko
ogro dy do ce nia ni przez wła dze, a prze cież ogro dy utrzy -
my wa ne są kosz tem dział kow ców i mia sto nie mu si do kła -
dać na utrzy ma nie zie le ni, choć tak być po win no.

Po wy stą pie niach go ści oraz dział kow ców prze wod ni -
czą cy zgro ma dze nia po dzię ko wał wszyst kim uczest ni kom
za zdy scy pli no wa nie, za kul tu rę ma ni fe sta cji i jej spo koj -
ny prze bieg oraz po dzię ko wał służ bom po rząd ko wym
wła snym i po li cji, a tak że dział kow com z Ko sza li na za
wspól ną ma ni fe sta cje na rzecz przy szło ści ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Po dzię ko wa nia rów nież pa dły ze stro ny or ga ni za to ra, 
w któ re go imie niu pre zes OZ prze ka zał dla wszyst kich
dział kow ców okrę gu po dzię ko wa nie dla Po słów, dla or -
ga ni za cjo spo łecz nych a przede wszyst kim dla dział kow -
ców za wspie ra nie Ko mi te tu Ini cja ty wy Oby wa tel skiej,
za jed ność dział kow ców i za tak wspa nia ły ra do sny i ko -
lo ro wy ko ro wód.

Ma ni fe sta cję za koń czo no pie śnią „Pa mię taj cie o ogro -
dach”. Zgro ma dze nie zo sta ło uro czy ście roz wią za ne.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie skła da po dzię ko -
wa nie wszyst kim dział kow com i miesz kań com za licz ne
przy by cie i po par cie na szych po stu la tów.

(TJ)
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Pa nie Pre mie rze,
Wie rzy my, że do trzy ma Pan sło wa da ne go dział kow com.
Po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej, od de le go wa ni do

prac nad usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych tak
jed nak ma new ru ją pra ca mi Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji
Sej mo wej by prze dłu żać pro ce du ry. Gro zi to nie uchron nie
nie uchwa le niem usta wy w ter mi nie.

Po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej wpro wa dzi li ar bi -
tral nie po praw ki, któ re zmie ni ły sens oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

W cza sie de bat nie ma wo li do rze czo wej dys ku sji, 
a wręcz wy czu wa się dyk tat po słów PO i do rad ców.

Oba wia my się o los przy szłej usta wy. Oba wia my się 
o los ro dzin nych ogro dów dział ko wych i na szych ro dzin.

Na sze po stu la ty spro wa dza my do:
– do trzy ma nia ter mi nu na rzu co ne go przez Try bu nał

Kon sty tu cyj ny,
– usu nię cia wpro wa dzo nych po pra wek stwa rza ją cych

moż li wość sko mer cja li zo wa nia dzia łek, 
– wy eli mi no wa nia wszyst kich po pra wek wpro wa dzo -

nych do oby wa tel skie go pro jek tu o cha rak te rze biu ro kra -
tycz nym i ge ne ru ją cym nie po trzeb ne kosz ty,

– usza no wa nia 924 ty się cy zło żo nych pod pi sów pod
oby wa tel skim pro jek tem usta wy przez oby wa te li.

Nie chce my przy spa rzać Rzą do wi do dat ko wych kło po -
tów, ale rzą dzą ca Par tia po win na wsłu chi wać się w głos
oby wa te li. 

Nie psuj my te go co jest do bre. 
Po pra wiaj my, ale nie ruj nuj my ustro ju ogrod nic twa

dział ko we go, opar te go na bo ga tym do świad cze niu wła -
snym i do brych wzo rach in nych państw eu ro pej skich.

Z wy ra za mi sza cun ku 

PETYCJA
UCZESTNIKÓW MANIFESTACJI POD URZĘDEM WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W DNIU 20.09.2013
DO PREMIERA RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie
Jó zef Ro ma now ski

Prze wod ni czą cy ma ni fe sta cji 
Ro man Kremp ski

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie
Ta de usz Ja rzę bak

Czło nek Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Cze sław Sko nec ki 

REZOLUCJA UCZESTNIKÓW MANIFESTACJI
POD URZĘDEM WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W DNIU 20.09.2013
DO MARSZAŁKA SEJMU RP

Pa ni Mar sza łek,
Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go rzu cił nasz los w rę -

ce po li ty ków.
To Sejm zde cy du je o kształ cie przy szłej usta wy o ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych. 
My swo je ra cje wy ar ty ku ło wa li śmy w pro jek cie oby -

wa tel skim, po par tym pra wie mi lio nem pod pi sów oby wa -
te li oraz licz ny mi li sta mi kie ro wa ny mi do Po słów, do Pa ni
Mar sza łek i do Władz Pań stwo wych.

Po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej wnie śli do oby wa -
tel skie go pro jek tu po praw ki zmie nia ją ce pier wot ny sens
te go do ku men tu.

W cza sie ob rad Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji Sej mo wej,
wy two rzo ny zo stał nie sprzy ja ją cy kli mat do rze tel nej dys -
ku sji nad po praw ka mi wnie sio ny mi do ma te ria łu już wy -
pra co wa ne go. 

Stwa rza się rów nież trud no ści do roz pa trze nia wszyst -
kich po pra wek zgło szo nych przez dział kow ców oraz Ko -
mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej. W cza sie ob rad do -
cho dzi do ob struk cji pra cy Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji
Sej mo wej. 

Ta prak ty ka wy dłu ża czas. Ist nie je nie bez pie czeń stwo
nie do trzy ma nia ter mi nu na rzu co ne go przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny i wej ścia w ży cie usta wy o ro dzin nych
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ogro dach dział ko wych.
W za ist nia łej sy tu acji ape lu je my o:
– opra co wa nie ści słe go har mo no gra mu pro ce dur par la -

men tar nych; 
– usu nię cie po pra wek wnie sio nych do pro jek tu, gro żą -

cych pod nie sie niem za rzu tu nie zgod no ści z kon sty tu cją,
a zwłasz cza do ty czą cych uwłasz cze nia i wol ne go ob ro tu
dział ka mi;

– usu nię cia pro po zy cji biu ro kra tycz nych i kosz tow nych
pro ce dur; 

Prze wod ni czą cy ma ni fe sta cji 
Ro man Kremp ski

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie
Ta de usz Ja rzę bak

Czło nek Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Cze sław Sko nec ki 

Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie
Jó zef Ro ma now ski

– uwzględ nie nia po pra wek zgło szo nych do dat ko wo
przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej;

– stwo rze nie sprzy ja ją ce go kli ma tu do szyb kie go za -
koń cze nia prac nad usta wą, a tym sa mym usza no wa nia
wo li oby wa te li po pie ra ją cych oby wa tel ski pro jekt usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Po nie waż cza su po zo sta ło nie wie le wie rzy my, iż Pa ni
Mar sza łek po dej mie zde cy do wa ne przed się wzię cia w ce -
lu speł nie nia na szych po stu la tów.

Z wy ra za mi sza cun ku

SZANOWNI PAŃSTWO!
W Wo je wódz twie Po mor skim dzia ła ją dwa okrę gi, któ -

re zrze sza ją 272 ro dzin ne ogro dy dział ko we, na któ rych
te swo je, ma łe po let ka, upra wia po nad 65 ty się cy ro dzin.
Dział ki, dla wie lu z nich, peł nią ro lę za ple cza eko no micz -
ne go w za kre sie pro duk cji żyw no ści dla naj uboż szych
warstw spo łecz nych.

Two rzą też one wa run ki do re kre acji i wy po czyn ku,
głów nie dla ro dzin mniej za sob nych fi nan so wo, a tak że są
„zie lo ny mi płu ca mi” wie lu miast.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Przy szło nam żyć i pra co wać w jed nym z naj pięk niej -

szych re jo nów na sze go kra ju. To tu ży li i dzia ła li ta cy wiel -
cy Po la cy jak Jan He we liusz, Jan z Kol na czy Jan i Ja kub
Wej he ro wie. To tu ol brzy mim wy sił kiem ca łej spo łecz no -
ści, po wie lu la tach za bo rów i ka ta kli zmie woj ny świa to -
wej po tra fio no zbu do wać od pod staw port w Gdy ni.

To tu do hi sto rii prze szli bo ha te ro wie wal ki o wol ność 
i nie pod le głość: do wód ca obro ny We ster plat te mjr Hen -
ryk Su char ski, do wód ca obro ny Kę py Oksyw skiej płk Sta -
ni sław Dą bek, do wód ca ORP „Orzeł” kmdr ppor. Jan
Gru dziń ski.

Po ko lej nej, strasz li wej woj nie, bez po mo cy z ze wnątrz

od bu do wa no por ty, po wsta ły stocz nie, a na sze stat ki 
z PŻM i PLO pły wa ły po ca łym świe cie.

Tu na tej zie mi zro dził się też bunt prze ciw ko uci sko wi
i to ta li zmo wi, prze ciw ko wła dzy. To tu jest ko leb ka wol -
no ści dla wie lu kra jów Eu ro py. Pa mię taj my o tym.

Pol ska jest wol na i de mo kra tycz na. Jed nak pod fa sa dą
de mo kra cji skry wa ją się wiel kie i nie roz wią za ne pro ble -
my spo łecz ne. Na ra sta roz war stwie nie spo łecz ne, co raz
więk sze są ob sza ry bie dy i wy klu cze nia. Po głę bia ją się
dys pro por cje roz wo jo we. Na pierw szym miej scu stoi pro -
blem bez ro bo cia. 33% po mor skiej spo łecz no ści jest nie ak -
tyw ne za wo do wo. Naj bar dziej do ty ka to mło de po ko le nie,
któ re szu ka swo ich szans na emi gra cji.

Nie wy dol ne pań stwo nie gwa ran tu je wie lu kon sty tu cyj -
nych praw i wol no ści oby wa tel skich. Wy stę pu ją ob ja wy
kul tu ro wej za pa ści i de gra da cji. Za gro żo ny jest i tak ni ski
po ziom ży cia eme ry tów i ren ci stów.

A mia ło być tak pięk nie! Od 1989 ro ku kraj pod da wa -
ny jest cią głym re for mom. Od Buz ka – do Tu ska, w in te -
re sie li cen cjo no wa nych par tii po li tycz nych, któ re w okre-
sie ha ła śli wych kam pa nii wy bor czych, chęt nie obie cu ją
wszyst kim zło te gó ry i grusz ki na wierz bie, a po wy bo -
rach zaj mu ją się po dzia łem łu pów i bu do wa niem ka rier
po li tycz nych i ad mi ni stra cyj nych swe go apa ra tu, po plecz -

– Po manifestacji w Gdaƒsku
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ni ków, klien tów i ro dzin. To po tra fią! Po tra fią też do pro -
wa dzić do upad ku naj lep sze za kła dy pro duk cyj ne. Gdzie
są te stocz nie, gdzie za kła dy prze twór stwa ryb ne go? Ile
lat trze ba bu do wać OPAT? Gdzie ma ją się le czyć lu dzie,
bo tu szpi ta le nie ma ją kon trak tów?

Od sze ściu lat rzą dzi na mi PO z ob ro to wym PSL. Ma -
my no wych „bo ha te rów" z na sze go re gio nu: Tu ska, Bie -
lec kie go i No wa ka. Ich za wo ła niem bo jo wym jest „Am ber
–Gold”, re for ma po wia to wa i Pen do li no.

To wła śnie te rzą dy z dia lo gu spo łecz ne go zro bi ły tra gi -
far sę. Rząd i po sło wie PO chcą wy ci snąć z pra cow ni ków
ile się da. Naj le piej gdy by ty ra li 24 go dzi ny na do bę i co -
raz mniej za ra bia li.

Do rad cy pre mie ra – Bie lec kie mu i spe co wi od an ty pra -
cow ni czych po my słów Szejn fel do wi ma rzą się nie wol ni -
cy, któ rzy za ka wa łek chle ba i „Bóg za płać” bę dą pra -
co wać na gi gan tycz ne za rob ki sze fów. I to ma trwać dzie -
się cio le cia, bo prze cież eli ta mu si gro ma dzić du ży ka pi tał,
a na szym je dy nym ar gu men tem w Eu ro pie jest bar dzo ta -
nia si ła ro bo cza. Róż ny mi spo so ba mi, bez kon sul ta cji spo -
łecz nej rząd for su je swo je po my sły, wpro wa dza je tyl ny mi
drzwia mi. W po dob ny spo sób PO chce się do brać do
dział kow ców. Nie ma dla niej żad ne go zna cze nia, że wi -
dzi to ca ły świat, że pró bu ją w bia ły dzień okraść mi lio no -
wą or ga ni za cję, że chcą za brać to, co nie ich. Bu ta 
i aro gan cja tej wła dzy jest po ra ża ją ca.

SZANOWNI PAŃSTWO!
To jest obu rza ją ce jak oni nas, prze cież swo ich wy bor -

ców, trak tu ją.

Je śli ma my in ne zda nie, a ma my, je śli pro te stu je my – to
ten nasz oby wa tel ski pro test jest od bie ra ny, ja ko ob ra za
ma je sta tu.

Im wię cej pro te stów ze stro ny oby wa te li, tym wię cej de -
ter mi na cji za stro ny PO, że by wpro wa dzać na si łę na wet
naj bar dziej szko dli we roz wią za nia i w żad nym nie ustą pić.
Pro wa dząc rzą dy z za biur ka, wy ko nu jąc dys po zy cje elit
fi nan sje ry i róż nych grup in te re su, któ re się z tych elit wy -
wo dzą, ta wła dza pro wa dzi kraj na ma now ce.

SZANOWNI PAŃSTWO!
My nie bro ni my dzia łek. Ja ko cząst ka spo łecz no ści na -

sze go wo je wódz twa ra zem z Pań stwem bro ni my na szej
god no ści. Ra zem też bro ni my czę sto na sze go by tu. Je ste -
śmy dum nym na ro dem. Nie go dzi my się na lek ce wa że -
nie, na oszu ki wa nie, na ma ni pu la cję. Bul wer su je nas
po gar da, cy nizm, hi po kry zja, ja ką wo bec spo łe czeń stwa
re pre zen tu ją przed sta wi cie le wła dzy. Wła dza cen tral na
zlek ce wa ży ła de mon stra cje w War sza wie. Po dob nie za -
cho wa ła się wła dza wo je wódz ka i sa mo rzą do wa w Gdań -
sku wo bec ma ni fe stu ją cych dział kow ców.

Nie go dząc się na pró by PO upra wo moc nie nia na cjo na -
li za cji i ko mu na li za cji ma jąt ku dział kow ców bę dzie my 
w dniu 10 paź dzier ni ka 2013 ro ku na cen tral nej ma ni fe sta -
cji w War sza wie. Wśród nas są lu dzie mło dzi i sta rzy, wie -
rzą cy i nie wie rzą cy, le wi cow cy i pra wi cow cy. Łą czy nas
sza cu nek do pra cy, uczci wość i mi łość do Oj czy zny.

W imie niu dział kow ców wo je wódz twa po mor skie go
wy bra ni w de mo kra tycz nych wy bo rach i pra cu ją cy spo -
łecz nie na ich rzecz.

Jan Ko wal ski
Woj ciech Pera

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku

Pre zes OZ PZD
Cze sław Smo czyń ski
Wi ce pre zes OZ PZD

Jan Da wi do wicz
Wi ce pre zes OZ PZD
Sta ni sław Ka spe rek

Se kre tarz OZ PZD
Wal de mar Le wan dow ski
Skarb nik OZ PZD
Ry szard Gur tia kow

Człon ko wie: 

Ma ria Do ma lew ska 
Mie czy sław Ka miń ski 

Klaus Ko sow ski 
Hen ryk Ko stro

Prze w.Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku 
Bo gu sław Dą brow ski

Prze w. Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Gdań sku 
Jó zef Pi sar ski
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Prze w. Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Słup sku 
Ry szard Pen dzich

Człon ko wie: 

Lon gi na Cie siel ska 
Zbi gniew Ce bu la 

Ma rian Le wan dow ski 
Zyg fryd Fi li piak

Prze w. Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Słup sku 
Zdzi sław To ka rek

Se kre tarz OZ PZD
An drzej Dą brow ski
Skarb nik OZ PZD
Jan Wa sie lew ski

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Słup sku

Pre zes OZ PZD
Wie sław Bo ra tyń ski
Wi ce pre zes OZ PZD

Bo gu sław Pie cho ta
Wi ce pre zes OZ PZD
Sta ni sław Ko siń ski


