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 "Nie dajmy się nigdy podzielić! Nie pozwólmy nigdy się rozbić! Tylko 

razem zachowamy nasze ogrody dla przyszłych pokoleń"  

 Dziś te słowa mają większe znaczenie niż kiedykolwiek ponieważ wyrok 

Trybunału  zgotował los działkowcom, stworzył  warunki i dał satysfakcję wrogom 

organizacji, których celem oraz dążeniem od 22 lat jest rozbicie zjednoczonego 

ruchu działkowego.  

 Rządzący naszym krajem, Sędziowie Trybunału potraktowali działkowców 

jak "szarańczę" a może jak "agresora", który bezprawnie zaatakował i osiedlił się 

na polskiej ziemi. Bo jak należy rozumieć zakwestionowane 24 artykuły ustawy 

z 8 lipca 2005 r.,  pod której rządami działaliśmy od 2005 r. i funkcjonować 

będziemy przez 18 miesięcy?  W tym miejscu należy podkreślić, że  Trybunał 

kosztem działkowców wzmocnił deweloperów, którzy będą czerpać wymierne 

korzyści. Z nimi jest po drodze niektórym samorządom w kraju a działkowców 

potraktowali jako drugą kategorię obywateli. Adwersarze przystępują do 

reformowania funkcjonowania ogrodów. Pocieszają działkowców, że krzywda im 

się nie stanie. Twierdzą, że zapanuje "sielanka i raj" w ogrodzie, bo skutkiem 

wyroku TK to rozwiązanie Polskiego Związku Działkowców. Strach  pomyśleć, że 

zamiast budować będą rujnować cały dorobek działkowców 

 Nie wierzmy w dobrotliwość, gdyż nieuchronne są podatki, dzierżawa, brak 

możliwości obrony ogrodów przed likwidacją nieuzasadnioną a przede wszystkim 

- ochrony prawnej.  

 Każdy działkowiec będzie skazany na sztuczny "uśmiech" a często na 

decyzje niekompetentnego urzędnika, który w zależności od nastroju i pogody 

będzie łaskaw udzielić informacji. To nas czeka, o tym trzeba mówić.  



 2 

 Obojętność, bezradność i poczucie bezsilności to zły doradca tak jak Ci, 

którzy chcą zawładnąć ogrodami.  

 Nie poddawajmy się. Jednocząc swoje siły niezależnie czy użytkujemy 

działki w dużych miastach, czy w małych, musimy wspierać tych, którzy 

podejmują próbę przygotowania obywatelskiego projektu ustawy z udziałem 

działkowców.  

 Zaufajmy naszym reprezentantom na szczeblu Krajowej Rady PZD, 

wspierajmy ich w działaniach, a kiedy zaproponują rozwiązania, które 

zagwarantują byt i istnienie ogrodów - uwierzmy, że o bezpieczeństwo 

działkowców i ogrodów zadbają.  

 Z tym posłaniem zwracamy się do naszych delegatów na Nadzwyczajny 

Krajowy Zjazd. 

 Pamiętajmy, że doświadczenia ostatnich 22 lat oraz argumenty działkowców 

to lekcja, z której należy wyciągnąć właściwe i mądre wnioski.  

 Nie wolno dopuścić do luki pokoleniowej działkowców, bo historia nas 

osądzi. Do działkowców, którzy uwierzyli w "reformatorów ogrodnictwa 

działkowego"  a za "wroga" uważają Polski Związek Działkowców - musimy, nie 

czekając, dotrzeć z wiedzą na temat co stracą, kiedy wygasną wszystkie prawa do 

gruntów, jakie przysługują Polskiemu Związkowi Działkowców a ich 

bezpośrednim konsumentem jest właśnie członek organizacji, bo to gwarantuje 

ustawa z 2005 r. do czasu uchwalenia nowej przez Parlament.  

 Uczestnicy Konferencji Okręgowej zwracają się do wszystkich działkowców 

okręgu legnickiego z prośbą - zapoznajcie się Państwo z treścią zawartą 

w Informatorze działkowca lipiec-sierpień 2012 r. - tam jest prawda o sytuacji 

działkowców, ogrodów i Polskiego Związku Działkowców "dziś i jutro". 

Nie wierzcie w "świetlaną" przyszłość. Brak praw, to brak tożsamości i o tym 

należy pamiętać.  
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