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SzanownY Panie Premierze
Na poczqtku mego listu zapytam wprost
,,Kiedy w koncu dacie nam, dzialkowcsm polskim spok6j?"' .
polski Zwiqzik Dziatkowy kt6ry do ubieglego rokvzrzeszal cale spoleczefstwo
ogrodnictwa dziatkowego mocnym akcentem dal do ztonrmienia calemu
rz{dowi, kt6rym pan kieruje, znak,ze jestefimy du24i silnq grqpq spoleczt4
kt6iapotrafi sig zjednocryi w trudnych momentach, a takim niew4tpliwie byl
poprzedni rok. Podwazenie ustawy dzialkowej kt6ra obowiqzywaNa zostala
priyjgtaz wielkim oburzeniem i sprzeciwem nie tylko Srodowiska dzialkowego.
Mimg to z,oslalaona na tyle ptzyjqtado wiadomo6ci,i|zpelnym
zaangaaowaniem i odpowiedzialnoiciqza dziatkt w Polsce zostata opracowana
rzeszy
,,uowa stowarzy szeniowa" ustaw,a z poparciem bardzo du2ej
jak
i senacie,
spoleczehstwa. co-dziwne wiele os6b zasiadaiqcych w sejmie
nagle r6wnie2 zaczgla popiera( inicjatywg dzialkowc6w, a eo ciel<awsze caly
,.urf, driulko*y w polsce. Bardzn milo bylo sluchac jak du2a cz4$6 parlamentu
w naszym kraju sprzyja Rodzinnym Ogr6dkom Dzialkowym' Tyle jak sig
skazals w pewnej ezgilcibyto to po prostu lLenie pod publikE(zresztqps raz
kolejny). P anie premierze jak moLnaobiecywa6 spoleczefstwu-prryiazne
pahstwo? dla kogo? Bo chyba nie dla zwyklychludzi?
W ten spos6b nigdy nie bgdzie dobrze w tym kraju. C62 tymrazem jest do
ugran i a j e S I i chodzi s dziatki"l T y m r aznm altanki? K ol ej ne p o datki, kol ej ne
- kosiy? Czy wie paniak4wigkszo6d stanowi spoleczno$d dzialkowa,?
Odpowiem punu dtulurnosci, ludzie nie zanoani lub Srednio zarnoani. Dla tych
luizi qaramy sig w naszych ogrodach stanowii oparcie i zmierzat sii z nlmi z
maly mi kt scz*"ami nastgpuj e
pro b [b mqmi ogrod owym i. Naj gorsze j est to
zmiandpo(olenio*u nu'ogto dach.lvllodziludzie zacrynajqprzeimowat dzialk;
I kolejne pokolanie zalzynasig przekonywacpo co w tym kraju s4rr'qdz4cy'
Nieitety nie jest to pozytywne wtahenie. Jednq z tych os6b jestem !a' Tak
naprawdgtcitkaaoUryctrlatwierzqcychisympatyn$qcychzPlatf ormq
obywatelskq.-wiele razy m6wiqc szezerze, pr4kro bylo mi kiedy musialem sig
zawsdzic w tej swojej malei spoleczno(rci decyzlamiPO, ale uporczywie
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staralem sig je tlumaazyt zar6wno sobie jak i innym. Zbli?ajq si9 wybory
samoruqdowe i co prawda w tej lnnhq polityce powinni siE prznde wszystkim
liczy9ludzie,jednak nie do korica taka jestrzeczywistodi. W poprzednich
wyborach startowalem z list PO aterazltmrn? pojawia si9 dylemat czybEdzieto
?tvtem ?zy wrgcz prznciwnie? Bo ile przecie| mo2na ttumaczyl partig nqdz4cq.
Mam dla pana dviry szacwrek tymbardziej po bezpo6rednim poznaniu pana. Co
prawda dwa male epimdy na zjeiAziew Opolu i na Torwarzew Warszawie,
mimo to jednak WTyWwne dofwiadczr,nie. Dlatego prosz4 nie braC osobidcie
moich skarg, jest pan jednak Prezesem naOy tvtinistrOw i Rz4du,a tm,
odpowiedzial no{t, za tychktbrzy pwjq ten pffia Wzytywny obraz.

Zwyraz.ami szacunku
FolsLi 2wt4zetr lJzraikowcr,,v
Okrggovvy Zarzad Opolski
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