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Szanowny Panie Premierze

Zwracam sig do Pana Premiera, ale jednoczeSnie Prezesa Polskiego
Stronnictwa Ludowego w zywotnej dla nas, dzialkowc6w zrzeszonych w
Polskim Zwi1zku Dzialkowc6w sprawie. Jestem czlonkiem tej organizacji od
1981 roku, a wigc faktycznie od pocz4tku jej dziatalnoSci. Odpoczqtku teZ nie
bylem jedynie j"j biernym czlonkiem, Iecz swoje miejsce widzialem w
aktywnym dzialaniu. Przeszedlem wszystkie szczeble w organach naszego
Zwiqzku. PodkreSlam slowa ,,naszego Zwiqzku", bo sig z nim utozsamiam. Z
tego te?bierze sw6j pocz4tek moje wyst4pienie do Pana Premiera.
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Aktualna sytuacja polityczna wobec ogrod6w dzialkowych i Polskiego
Zwiqzku Dzialkowc6w jest Panu Premierowi doskonale znana. Swiadczq o tym
wielokrotnie zajmowane stanowiska i wyst4pienia zar6wno osobiste Pana
Premiera jako Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i ugrupowania,
kt6rym Pan kieruje. Dane mi bylo uczestniczy6 zar6wno w I, jak i w II
Kongresie Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w. Pamigtam Pariskie plomienne
wystqpienie na I KongresiePZD i slowa wypowiedziane na jego zakonczenie:

,rNa nas moZecie liczy6".
Pamigtam tez stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie

ogrod6w dzialkowych z 14 wrzefinia 2011 roku. Pozwolg sobie zacytowa(,
dwa fragmenty tego dokumentu:

,,Polskie Stronnictwo Ludowe stoi na twardym stanowisku. ze Ustawa q
Rodzinn)'ch Ogrodach Dziatkowych uchwalona w 2005 roku prry
zdecydowanym poparciu dwu Izb Parlamentu jes! wtaSciwa" korzystna dla
ponad 100 letniego Ruchu Dzialkowego w Polsce. jeglL korzystna r6wniez dla
Paristwa Polskiego ! zapewnia warunki do rozwoju Rodzinn)'ch Ogrod6w



Dzialkowych w Polsce. Klub nasz nie widzi ! nie popiera potrzeby zmian w tym
zakresie".

I drugi fragment:

,,ByliSmy z Wami przezponad 100 lat.
JesteSmy z Wami obecnie.
Bgdziemy z Wami na dobre i na zle" .

Zabierajqc glos z trybuny kongresowej na II Kongresie Polskiego
Zwiqzku Dzialkowc6w zwolanym w jednym tylko celu: W obronie Ustawy o
Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych Posel Stanislaw Kalemba,
Wiceprzewodnicz4cy Klubu Parlamentarnego P SL stwi erdzil:

,, Powiem tylko jedno: klub i PSL stoi na stanowisku utrzyman\a i
niezmieniania ustawy o rodzinnych ogrodach dziaLkowych zlipca2005 roku".
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Jako Zwiqzek prze?ywamy aktualnie wlaSnie chwile dobre i zLe, Zal, 2e

wigcej tych zLych. JesteSmy atakowani przez r62ne gremia: od politycznych -
szczeg6lnie tych, kt6re s4 nam wrgcz nieprzyjazne - do s4dowych wl4cznie.
Godz4ce w ruch ogrodnictwa dziaNkowego w Polsce wyst4pienie I Prezesa S4du
Najwyzszego co do niezgodnoSci Ustawy o Rodzinnych OgrodachDziahkowych
z Konstytucjq. Uznal mo2na to wyst4pienie jako kolejny akt polityczny, Zo,

czym przemawiaj4 stanowiska Marszalka Sejmu i Prokuratura Generalnego
przekazane do Trybunalu Konstytucyjnego w tej sprawie. A ponad milionow4
organizacjg spoleczn4 traktuje sig jako przeszkodg w realizacji jednego celu: W
dzisiejszej rzec4rwistoSci liczy sig tylko kasa. Nie jest tajemnic4, 2e w
Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwa proces
tworzenia nowej ustawy o ogrodnictwie dzialkowym. Itu zadat mohna pytanie:
Komu potrzebne sq zmiany w czymS, co zdaniem nie tylko dzialkowc6w, ale i
dzialaczy gospodarczych, samorz4dowc6w ,wreszcie znacznej czESci polityk6w
jest prawidlowe i nie wymaga zmian. OdpowiedZ mohe by6 tylko jedna:
Reforma pod szcrytnymi haslami demokracji i tak zwanego pluralizmu to tylko
fasada dla maluczkich. W grg wchodzi tylko jedno: Aby wielcy i bogaci stali sig
jeszcze bogatsi.

Nadszedl zatem czas, by tyle sl6w poparcia dla naszego ,,pigknego
idealu spolecznej dzialalnoSci", juk Pan Premier podkreSlit w swym
wyst4pieniu podczas I Kongresu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w przeku6 w
czyn. Tym bardziej, i2 wyst4pienie to zostalo zakohczone slowami: Na nas
mozecie Iiczy6. Jestem przekonany, ze osobiste zaangahowanie Pana Premiera
oraz dzialania PSL okahq sig skutecznym orghem w obronie Ustawy o
Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych. Obecny na II Kongresie Polskiego
Zwi4zku Pan Marszalek J6zef Zych zapewnil, Ze gdyby doszlo do posiedzenia
Trybunalu Konstytucyjnego, to weZmie w nim udzial. Podzielam teZ jego



nadziejg,2e koricowym efektem bgdzie doprowadzenie do takiego rozwiqzania,
kt6re ,,bgdzie sprawiedliwe, uczciwe i bgdzie odpowiadai r6wnie? zasadom
demokratycznym". Skoro Polskie Stronnictwo Ludowe utozsamia sig z Polskim
Zwiqzkiem Dzialkowc6w, skoro wsp6lpracuje Pan Premier z gronem os6b
oddanych sprawie ogrod6w dzialkowych, to prawda i sprawiedliwo6d musz4
byi po naszej stronie! Z nadziej4, 2e ten list do Pana Premiera nie pozostanie
bez echa,2e zostarrie on potraktowany z nalefitq powag4 i oddZwigkiem, bo z
cal4 powag4 stwierdzam, 2e wa24 sig losy ogrod6w dzialkowych i naszego
Zwiqzku.

Z wvrazami szacunku

Niniejszy list kierujg r6wniez do:

-Fugeniusza Kondrackiego - Pre-^sa PZn
Marii Fojt Przewodnicz4cej Kraj owej Komisj i Rewizyj n ej PZD
Ryszarda Chodynickiego Prezesa Tor. - Wocl. OZPZD w Toruniu
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