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Premier rządu RP 

Pan Donald Tusk 

Warszawa 

Szanowny Panie Premierze, Szanowni Parlamentarzyści! 

Jako obywatel tego kraju, jako długoletni działkowiec o 40 - letnim stażu apeluję o poważne 

potraktowanie projektu ustawy złożonego do Sejmu przez Obywatelski Komitet Inicjatywy 

Ustawodawczej. 

Nasz projekt poparło swoim podpisem prawie milion działkowców i sympatyków ogrodów 

działkowych. 

W swej treści zawiera on fundamentalne, sprawdzone regulacje prawne, zachowuje dla nas 

działkowców tak ważne nabyte uprawnienia, które wywalczyli nasi poprzednicy oraz zmierza 

do dalszego rozwoju ogrodów działkowych jako urządzeń użyteczności publicznej. 

Szanowny panie Premierze, Szanowni Parlamentarzyści! 

Polscy działkowcy to przede wszystkim emeryci, renciści, ludzie młodzi, a gro naszych 

członków to ta mniej zamożna cześć naszego społeczeństwa. 

Nie zapominajcie, że duża cześć działkowców, ich rodzin i sympatyków ogrodów 

działkowych (4- milionowy elektorat) w ostatnich wyborach oddając swój głos zaufała 

właśnie Wam. 

Pamiętajcie o społecznej roli ogrodów działkowych, bo to są najtańsze parki, oazy zieleni 

i spokoju. Miejsca wypoczynku i aktywnej rekreacji tej biedniejszej części naszego 

społeczeństwa, a utrzymywane tylko i wyłącznie przez samych działkowców. 



Szanowny Panie Premierze, Szanowni Parlamentarzyści! 

Uważam, że moim moralnym obowiązkiem jako emeryta, obywatela naszego kraju, 

długoletniego działkowca jest apelowanie do sumień parlamentarzystów o zajęcie właściwego 

stanowiska w zgodzie ze złożonymi obietnicami. 

Jednocześnie zapytuję, czy tak ma wglądać Wasza troska, społeczna i zdrowotna o 

najsłabsze grupy społeczne? 

Moim zdaniem projekt ustawy Platformy Obywatelskiej o ogrodach działkowych to wielki 

niewypał specjalistów „od szczawiu i mirabelek na nasypach". 

Natomiast propozycja uwłaszczenia tylko znikomej części działkowców to zlekceważenie, 

farsa i kpina, szyderstwo z wielkiej rodziny działkowej o bogatej i pięknej ponad 100 - letniej 

tradycji ruchu działkowego w Polsce. 

Chciałbym przypomnieć Panu Premierowi RP, że nie kto inny jak Pan po wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego przyrzekał działkowcom cytuję „ działkowcom nie stanie się krzywda''. 

Również głosem lidera Platformy Obywatelskiej padły słowa, w których gwarantował Pan 

działkowcom cytuję „zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo o trwałość ogrodów 

działkowych". 

Panie Premierze RP, Panie Donaldzie Tusku! 

Tymi Pańskimi wypowiedziami, gwarancjami jako obywatel, działkowiec jestem nie tylko 

zaniepokojony, ale wręcz oszukany. 

Wśród działkowców zachodzi pytanie - ile warte są obietnice Premiera RP? 

Czy według Pana jako Premiera RP tak ma wyglądać „ zielona wyspa", którą Pan obiecywał 

nam działkowcom, czy to tylko ścierna, a „zielonej wyspy" jak nie było tak nie ma i pod Pana 

rządami chyba już nie będzie. 

Ogrody działkowe to milion rodzin działkowych, to 4 - milionowy elektorat wyborczy. 

Działkowcy mają dobrą pamięć i najlepiej wiedzą kto jest ich obrońcą, złe decyzje nie 

spełnione obietnice przypomnimy sobie już niedługo przy urnach wyborczych. 

Szanowni Parlamentarzyści, 

Pamiętajcie o ogrodach jak mówią słowa piosenki Janusza Kofty, bo źle podjętych decyzji 

przyszłe pokolenia Wam nie wybaczą. 

Dlatego jako obywatel naszego kraju, długoletni działkowiec ROD im. A. Paszkowiaka 

w Poznaniu apeluje do Pana Premiera RP o wpłynięcie na Parlamentarzystów Platformy 

Obywatelskiej jako partii rządzącej o rzetelne, uczciwe potraktowanie obywatelskiego 

projektu ustawy. 
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Niech ta nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w pełni zabezpiecza 

i satysfakcjonuje polskich działkowców i ich rodziny. 

Otrzymują: 

Marszałek Sejmu i senatu 

Kluby parlamentarne 

KRPZD 

OZ PZD w Poznaniu 


