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A P E L 
Uczestników posiedzenia Opolskiego Zarządu Okręgowego 

Polskiego Związku Działkowców w Opolu 
odbytego w dniu 02 marca 2012r. 

Szanowny Panie Premierze, 

Gremium nasze wybrane w demokratycznych wyborach reprezentujące 
działkowców z terenu województwa opolskiego zwraca się z gorącą prośbą 
0 rozważenie możliwości zajęcia stanowiska w sprawie wycofania z Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku Pana prof. Lecha Gardockiego o stwierdzenie 
niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 

Od ponad 20 lat działkowcy są obiektem ataków na ich prawa 
1 struktury PZD. W lipcu ubiegłego roku obchodziliśmy szóstą rocznicę 
uchwalenia przez Sejm RP obecnej ustawy o ROD. Ustawa ta jest pokłosem 
dotychczasowych doświadczeń, błędów legislacyjnych z przeszłości i stanowi 
optymalne rozwiązanie legislacyjne. Niestety i ta ustawa w swojej krótkiej 
historii jest również atakowana. Atakowana ustawa dotyczy losów ponad 
miliona działkowców, a razem z ich rodzinami kilku milionów ludzi. Tak więc 
ustawa ta to nie tylko zapis papierowy, to losy ludzi, ich nadzieje i pragnienia. 

Na zaproszenie Pana Prezydenta RP odbył swego czasu spacer 
helikopterem nad Warszawą Michael Platinii. Pytany o wrażenia 
prze^ dziennikarzy powiedział: zieleń, zieleń, dużo zieleni. Pan Platinii 
słowem nie wspomniał o stadionie i innych budowanych wówczas 



obiektach na Euro 2012. Ta zieleń to właśnie nasze ogrody. Ogrody powstałe 
często na wysypiskach śmieci, bagnach i nieużytkach. Dzisiaj grunty te stanowią 
łakome kąski dla komercji. Ogrody to nasze dobro wspólne, tak jak Warszawa 
wyglądają także inne miasta w kraju. Nie można dopuścić do tego, aby komercja 
zamieniła tą zieleń w kamienne pustynie. Prowadzony atak jest skierowany 
przeciwko ludziom o najniższych dochodach, w podeszłym wielu 
i schorowanym. Dla ludzi tych działka jest rodzajem świadczenia socjalnego. 
Działkowcy u schyłku swojego życia mają prawo domagać się spokoju 
i stabilizacji, tymczasem spotyka ich stres i niepewność. Nasze ogrody 
są otwarte, są one wdzięcznym obiektem do spacerów odbywanych przez 
np. przedszkolaków, pełnia funkcję edukacyjną. Nie ma piękniejszego widoku 
jak grupa przedszkolaków spacerująca po ogrodzie, zachwycająca się zielenią 
i kwiatami. Nie można dopuścić do tego, aby młody człowiek oglądał zieleń, 
kwiaty czy zioła w ogrodzie botanicznym. 

Dotychczas różne gremia działkowców skierowały do ważnych 
organów RP kilka tysięcy wniosków, apeli czy protestów w obronie naszej 
ustawy. W wystąpieniach tych podnoszono zarzuty merytoryczne przeciwko 
wnioskowi byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a tym samym 
nie chcemy ich powtarzać. 

Spełnienie naszego apelu pozwoli działkowcom odpocząć i odetchnąć 
z ulgą. Działkowcy są świadomi jak groźny jest obecny atak. Powodzenie tego 
ataku przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie bezwzględnie wiążące 
dla ustawodawcy, partii politycznych i rządu RP. Dla działkowców taki finał 
oznaczać będzie kompletną klęskę i przyspieszony koniec życia tysięcy ludzi, 
którzy nie będą w stanie tego wytrzymać. 

Struktury naszego państwa nie są kompletnie gotowe na przyjęcie ponad 
milionowej organizacji, jej majątku, problemów i struktur organizacyjnych. 

Rzucenie na żer komercji naszych ogrodów spowoduje kompletną 
anarchię, korupcję i inne patologie na skalę wręcz niewyobrażalną. 
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Związek nasz nigdy nie protestował, gdy na cele dobra społecznego 

należało oddać część naszych ogrodów. Dobrym przykładem jest tutaj 

m.in. stadion w Gdańsku, bliskim Pana sercu, który powołał na terenie naszych 

rodzinnych ogrodów działkowych. 

Chcemy w tym miejscu przypomnieć słowa takich szlagierów wokalnych 

jak „Na kamieniu kwiaty nie rosną", czy Jonasza Kofty „Pamiętajcie 
0 ogrodach" . 

Z wyrazami najwyższego szacunku dla Pana starań i walkę dla Polski 
1 dobra jej obywateli. 

/^Okręgowy' 
Zarząd 
Opolski 

Opole, 02 marca 2012r. 
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