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Co mówili politycy
LESZEK MILLER, SLD
„Część likwidatorskich zębów ustawy
PO została wyrwana, ale nie wszystkie. Brawo za wasz upór i za wasz
sukces! Dalej musimy wywierać presje, Państwo na ulicach i w ogrodach
działkowych, a my w Sejmie”.

BARTOSZ KOWNACKI, PIS
„Duch likwidacji ogrodów działkowych cały czas żyje w Platformie.
Dziś się przestraszyli kilkunastu
tysięcy działkowców i referendum
w Warszawie, ale po 13 października
znowu zaczną po swojemu załatwiać
sprawę ogrodów działkowych. Już raz
premier obiecał działkowcom dobre prawo. A potem
co się działo w podkomisji? My im nie pozwolimy, aby
zniszczyli ogrody działkowe, bo one należą się działkowcom i nikt nie ma prawa im tego zabierać, żaden
deweloper i żaden platformers”.

PIOTR ZGORZELSKI, PSL

Ogólnopolska manifestacja
działkowców w Warszawie
Tak pokojowej manifestacji nie
towemu traktowaniu polskich działkowców
i walczyć o dobrą ustawę.
było pod Sejmem i kancelarią
premiera od dawna – takie
Tylko razem obronimy ogrody
komentarze można było usłyszeć
- Nie mieliśmy innego wyboru, jak wyjść na ulicę i zamanifestować swoje oczekiwania – mówił
po manifestacji działkowców,
która odbyła się 10 października br. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. - Posłowie PO
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lisko 15 tys. działkowców przy dźwiękach
trąbek, gwizdków i wuwuzeli, powiewając
związkowymi flagami i balonikami w kolorze żółto-zielonym, pokazało rządzącym, że nie
ma zgody na niszczenie inicjatywy wspartej podpisami blisko miliona obywateli. Działkowcy obawiają się, że posłowie przyjmą niekorzystne dla
nich przepisy, które doprowadzą do likwidacji
ogrodów i sprzedaży gruntów. Dlatego tłumnie
zjechali do Warszawy z najodleglejszych zakątków kraju, by protestować przeciwko przedmio-

i Solidarnej Polski mając, większość w podkomisji,
dokonali tylu zmian w naszym projekcie, że wcale
nie przypomina tego, który trafił do Sejmu. Podkreślał, że manifestacja to wyraz sprzeciwu wobec
lekceważenia głosu społecznego. Wyjaśniał, że
działkowcy walczą o dobry kształt ustawy i walczą też z czasem, bo nie można dopuścić do tego,
by w połowie stycznia nie było nowej ustawy,
a ogrody działkowe zostały pozbawione opieki
i prawa - Byliśmy i będziemy razem, nie możemy
dać się podzielić, bo tylko nasza jedność jest gwarantem istnienia ogrodów działkowych i polskich
(ah)
działkowców – zaznaczył Prezes PZD.

Działkowiczka ROD „Siekierki
II”, Warszawa: Chciałabym, żeby
posłowie przestali dostrzegać
w ogrodach tylko pieniądze i by
zaczęli myśleć o najbiedniejszych.
Barbara Kulczyk, OZ Małopolski: Dzisiejsza manifestacja jest
wołaniem o pomoc. Działkowcy
domagają się poważnego traktowania. Chcą także sprawiedliwego prawa.
Karol Wojtysiak, OZ Zielona
Góra: Jesteśmy traktowani jak
szara masa, która potrzebna jest
tylko w czasie wyborów. Projekt
obywatelski poparło milion potencjalnych wyborców. Domagamy
się tylko sprawiedliwego traktowania.
Józef Romanowski, OZ Szczecin:
Działkowcy chcą mieć własną

„Nie dopuścimy, by do miast wkroczyły buldożery, które zamienią
życie działkowców w koszmar. Od
tego jesteśmy, by bronić waszych
interesów i nie zawiedziemy was”.

TOMASZ MAKOWSKI, TWÓJ RUCH
„Nie poddajemy się – Platforma
Deweloperska nie zabierze Wam
działek. Jak będzie trzeba, to działkowcy przyjadą tu za miesiąc albo
i będą przyjeżdżać co miesiąc. Damy
radę”.

DARIUSZ DZIADZIO, INICJATYWA DIALOGU
„Jestem za Wami i będę głosował po
Waszej stronie. Cztery głosy, które
ma nasz klub, to tylko i aż cztery
głosy, które będą oddane na Was,
bezpieczeństwo Waszych ogrodów
i na Wasz spokój na działkach”.

RAFAŁ GRUPIŃSKI, PO
„Ustaliliśmy wczoraj kompromis
z Prezesem PZD i będziemy realizowali większość zapisów projektu
obywatelskiego. Będziemy dyskutować już tylko nad kwestią uwłaszczenia działkowców. Warto mieć w nas
sojuszników, a nie przeciwników, bo
mamy najwięcej głosów. Będziemy realizować obietnice premiera. Możecie spokojnie wracać do domu”.
(ah)

Co dała manifestacja
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Co mówili działkowcy
Andrzej Smoła, ROD II Armii
WP, Poznań: Chcemy wyrazić
swoje zdecydowane poparcie dla
projektu obywatelskiego. Mamy
dość manipulacji i gierek politycznych. Dziś już nie prosimy,
ale żądamy, by traktować nas
poważnie. Nie psujcie projektu
obywatelskiego!
Teresa Nowicka ROD „Rozkwit”,
Sieradz: Choć macie ochotę na
naszą krwawicę, my próbujemy
się bronić. Zapamiętamy, coście
nam wyrwali. Przy urnach wyborczych będziemy o was pamiętać.
Ewa Chylińska, działkowiczka
z Warszawy: Wszyscy jesteśmy
Polakami. Ogrody są nam i wam
potrzebne. Nie potrzebujemy
apartamentów, na które i tak
niewielu z nas stać.
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organizację, chcą mieć prawa
gwarantowane przez ustawę.
Mniej ingerencji, więcej swobody
obywatelskiej.
Mieczysław Kamiński, ROD Janowo, Gdańsk: Uchwalili potworek legislacyjny, mimo protestów
prawników, mimo ekspertów
powołanych przez tą komisję. Ci
ludzie dbają tylko o swoje stołki.
Jadwiga Michalczyk, OZ Podkarpacki: Wiadomo, chodzi o pieniądze. Ogromne pieniądze. Nie
jest ważne, że krzywdzi się ludzi.
Tych słabszych, którzy nie podpalą opon tu pod kancelarią i nie
rzucą kamieniami w okna. Takiej
arogancji władzy i pomiatania
własnymi obywatelami nie było
w Polsce nawet w okresie socjalizmu.
(mz)

anifestację działkowców można z pewnością
uznać za ogromny sukces. Jej efektem jest
to, że posłowie Platformy Obywatelskiej (wbrew
swemu wcześniejszemu stanowisku), uznali że blisko 30 poprawek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest słusznych, rzeczowych, dlatego powinny zostać wprowadzone do projektu ustawy.
Jedynym nierozstrzygniętym problemem pozostaje
uwłaszczenie. PO chce bowiem uwłaszczać poprzez
prawo współudziału, co w praktyce niewiele daje
działkowcom, a wprowadza jedynie chaos organizacyjny do ogrodów działkowych. Tymczasem PZD
jest za powszechnym uwłaszczeniem wszystkich
działkowców, niezależnie od stanu prawnego gruntów ogrodów. Związek chce także, by było to tzw.
uwłaszczenie mocne, a więc by działkowcom przekazywano prawo do konkretnej działki. Ostatecznie
strony postanowiły, że nad sprawą pochylą się
wspólnie, tak by doprowadzić do kompromisu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.pzd.pl, na
której na bieżąco będziemy informowali o przebiegu rozmów. (mz)

Marszałek Sejmu
uspokaja
działkowców

P

odczas manifastecji z przedstawicielami
działkowców spotkała się marszałek Sejmu
Ewa Kopacz. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wyjaśnił, że manifestacja była dla działkowców
ostatecznością. Wcześniej swoje postulaty starali
się przedstawiać w listach wysłanych do przedstawicieli władz. Jednak nie dały one żadnego rezultatu, zostały zignorowane. Potwierdzeniem tego
są niezwykle szkodliwe zapisy wprowadzone do
projektu obywatelskiego
„Proszę powiedzieć działkowcom, że premier dotrzyma danego im słowa. Ja osobiście jestem całym sercem z wami i chcę, by doszło między nami
do porozumienia. W rządzie jest wola uchwalenia
dobrej ustawy, dlatego myślę, że w kolejnym liście, jaki działkowcy złożą na moje ręce, będą zawarte podziękowania, za dobrą ustawę” – mówiła
marszałek Sejmu.
Działkowcy liczyli, że podobne zapewnienia
usłyszą także z ust Donalda Tuska, jednak szef
rządu nie przyjął reprezentacji działkowców. (mz)

LIST OTWARTY
DO MARSZAŁEK SEJMU
Manifestujący działkowcy zwrócili się w liście
z apelem o wsparcie działań mających na celu
uchwalenie przez parlament obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Działkowcy wyrazili także
swój sprzeciw wobec zmian wprowadzonych do
projektu obywatelskiego oraz przedłużania prac
nad ustawą działkową. „Przybywając z całej Polski
pod Sejm chcemy zamanifestować poparcie, jakim
projekt cieszy się nadal w naszym środowisku.
Niech głosowanie nad obywatelskim projektem
ustawy o ROD dowiedzie, że w Polsce rządzą obywatele, a nie pieniądze” – czytamy w liście (pełna
treść na www.pzd.pl).

LIST OTWARTY DO PREMIERA
DONALDA TUSKA
Działkowcy przypomnieli premierowi o obietnicy,
jakią złożył milionowi obywateli. „Mieliśmy nadzieję, że Pana deklaracja ostatecznie zakończy
niezrozumiałą dla nas wojnę polityczną dotyczącą
ogrodów działkowych. Okazało się jednak, że były
to nadzieje płonne” – napisali działkowcy, apelując do premiera o wysłuchanie głosu społecznego, o uszanowanie woli obywateli i spełnienie ich
postulatów, co pozwoli uratować ponad 115-letni
dorobek polskiego ogrodnictwa działkowego dla
obecnego i przyszłych pokoleń Polaków.

(pełna treść listów na: na www.pzd.pl)

PODZIĘKOWANIA PREZESA PZD
„Dziękuję Wam za trud, zaangażowanie, poświęcenie i ogromną wolę walki, jaką wykazaliście
w Warszawie przed Sejmem i kancelarią premiera.
Dziękuję za powszechne poparcie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i poparcie dla działań Związku. Dziękuję
za wspaniałą postawę, jaką prezentowaliście na
manifestacji – godność i determinację, rozsądek,
dyscyplinę i upór, integrację wokół wspólnego
celu, jakim jest dobre prawo dla działkowców” –
napisał w liście do działkowców Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, podkreślając, że była to jedna
z najpiękniejszych i najbardziej sprawnie przeprowadzonych manifestacji w Warszawie. (pełna treść
podziękowań na www.pzd.pl).

