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I. SŁOWO WST¢PNE PREZESA PZD
Drodzy Działkowcy! Szanowni Goście!
Jesteśmy uczestnikami historycznego wydarzenia.
I Kongres Polskiego Związku Działkowców bez wątpienia zasługuje na to miano. Zgodnie ze statutem PZD,
Kongres zwołuje się dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska przez Związek w sprawach szczególnie
istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Takie sprawy nas tu właśnie sprowadziły. Jak inaczej
określić zagrożenie dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych, likwidację Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizację jego majątku, wreszcie wywłaszczenie działkowców z ich prywatnego majątku i
ustawowe otwarcie drogi dla wyrzucania ich z działek?
Zgromadziliśmy się w tym miejscu nieprzypadkowo. Kiedy 23 marca 2009 r. posłowie PiS złożyli w Sejmie
projekt ustawy o ogrodach działkowych, z całego kraju zaczęły lawinowo płynąć stanowiska i protesty od
indywidualnych działkowców, zarządów i walnych zebrań ROD. Ich ilość wzrosła, gdy projekt został skierowany do pierwszego czytania. Działkowcy oczekiwali natychmiastowej reakcji w obronie swych praw i istnienia ogrodów. Domagali się działań adekwatnych do skali zagrożenia. Pojawiało się żądanie zwołania
manifestacji pod Parlamentem i budynkami rządowymi, aby przedstawić stanowisko działkowców w sprawie
niszczycielskich propozycji PiS. Natychmiastową gotowość przybycia do stolicy deklarowali m.in. działkowcy
z Górnego i Dolnego Śląska, Pomorza, Zachodniopomorskiego, Mazowsza, Wielkopolski i Lubelszczyzny.
Obok wezwań do manifestacji pojawiało się inne – zwołania Kongresu, na którym przedstawiciele działkowców z całej Polski zaprezentowaliby swoje stanowiska w sprawie projektu, który dla większości z polskich
ogrodów oznacza bliski koniec.
Krajowa Rada nie miała zatem wyboru. Zwołanie Kongresu jest nie tylko jej prawem, ale i obowiązkiem.
Sytuacja dojrzała do tego, aby milion rodzin polskich działkowców zabrało głos w swojej sprawie.
NIC O NAS BEZ NAS!
Eugeniusz Kondracki

II. INFORMACJE KONGRESOWE
1. Temat i Hasła I Kongresu
Temat:
„W obronie rodzinnych ogrodów działkowych
Hasła:
1. Związek to my – milion polskich działkowców
2. Nasza ustawa – tradycja i przyszłość polskich ogrodów działkowych
2. Porządek obrad:
• Gala sztandarowa
• Otwarcie Kongresu
• Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Kongresu
• Wybór Komisji ds. Stanowisk i Wniosków
• Referat Prezesa PZD
• Dyskusja. Wystąpienia zaproszonych gości
• Przyjęcie dokumentów kongresowych
• Zakończenie Kongresu
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3. Gala sztandarowa
W uroczystej gali pocztów sztandarowych na I Kongresie PZD, poczty sztandarowe wystawiły:
• Krajowa Rada PZD, poczet sztandarowy w składzie: Andrzej Szymiczek, Małgorzata Osińska, Gertruda Stobbe,
• OZ PZD w Bydgoszczy, poczet sztandarowy w składzie: Jerzy Rinke, Józef Pietrzak, Zdzisław Tylicki;
• OZ PZD w Częstochowie, poczet sztandarowy w składzie: Jan Tauzowski, Zdzisław Karoń, Zdzisław Arendarski;
• OZ PZD w Elblągu, poczet sztandarowy w składzie:
Bolesław Chmiel, Urszula Zasuwa, Teresa Popławska;
• OZ PZD w Gorzowie Wielkopolskim, poczet sztandarowy w składzie: Andrzej Czwojdrak, Władysław Przymuszała, Lubomir Oleśniewicz;
• OZ PZD w Kaliszu, poczet sztandarowy w składzie:
Jerzy Kubasiński, Tadeusz Walczak, Sylwester Pilarczyk;
• OZ PZD w Legnicy, poczet sztandarowy w składzie:
Jan Mikołajczyk, Aleksandra Janikowska, Wioletta Szkliniarz;
• OZ PZD w Lublinie, poczet sztandarowy w składzie: Ryszard Janeczek, Maria Golian, Wiesława Gozdecka-Hałas;
• OZ PZD Łódzki w Łodzi, poczet sztandarowy w składzie: Czesław Just, Henryk Jastrzębski, Wiesław Ziętek;
• OZ PZD Małopolski w Krakowie, poczet sztandarowy
w składzie : Edmund Gmitruk, Krzysztof Jaworski,Robert
Czech;
• OZ PZD Mazowiecki w Warszawie, poczet sztandarowy w składzie: Zbigniew Małkiewicz, Krzysztof Kapciak, Stanisław Suliga;
• OZ PZD Opolski w Opolu, poczet w składzie: Tchurzewski Ludwik, Pocztarek Krystna, Lisiecka Maria;
• OZ PZD Podlaski w Białymstoku, poczet w składzie:
Jan Siemieniuk, Stefan Grodzki, Jasiulewicz Antoni;
• OZ PZD w Poznaniu, poczet w składzie: Mariusz Zieliński, Andrzej Smoła, Jacek Probański;
• OZ PZD w Szczecinie, poczet sztandarowy: Czesław
Jagiełka, Teresa Napiórkowska, Teresa Smolich,
• OZ PZD Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, poczet
sztandarowy: Barbara Andrzejewska, Bożenna Grabowska, Czesław Wojsław,
• OZ PZD we Wrocławiu, poczet sztandarowy: Jan Pinkiewicz, Marianna Maliszewska, Danuta Panek,
• OZ PZD w Zielonej Górze, poczet w składzie: Elżbieta Gomuła, Zbigniew Napierała, Alicja Bandziak.
• ROD „Hutnik” w Koninie, OZ w Kaliszu, poczet
sztandarowy w składzie: Jan Kałuzny, Mirosław Bartkowiak, Krzysztof Rojek;
• ROD „Róża” w Słupcy, OZ w Kaliszu, poczet sztandarowy w składzie: Ireneusz Bąkowski, Anna Leońska,
Mieczysław Miłkowski;
• ROD im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach, OZ
Łódzki, poczet sztandarowy w składzie: Ignacy Kurek,
Grażyna Mielczarek, Halina Kapelusz;
• ROD „Stokrotka” w Bełchatowie, OZ Łódzki poczet

sztandarowy w składzie: Władysław Pietrowicz, Maria
Stypułkowska, Jadwiga Przybyła;
• ROD „Obrońców Pokoju” w Warszawie, OZ Mazowiecki, poczet sztandarowy w składzie: Irena Werner, Maria Basiak Saar, Eugeniusz Chudek;
• ROD „Rakowiec” w Warszawie, OZ Mazowiecki, poczet sztandarowy w składzie: Krzysztof Szymański, Anna
Waligóra, Irena Kuglińska;
• ROD „Sady Żoliborskie” w Warszawie, OZ Mazowiecki, poczet w składzie: Tadeusz Przybylski, Maria Korowko, Elżbieta Zaręba;
• ROD. im. Tadeusza Kościuszki w Płocku, OZ Mazowiecki, poczet sztandarowy w składzie: Ryszard Trąbka,
Jerzy Pisarski, Maciej Boczek;
• ROD im. K. Świerczewskiego w Nowym Tomyślu,
OZ w Poznaniu, poczet sztandarowy w składzie: Sergiusz
Pakuła, Adam Kobiński, Bogumiła Chojnacjka;
• ROD im. M. Kopernika w Śremie, OZ w Poznaniu,
poczet sztandarowy w składzie: Edmund Derbich, Marek
Wesołek, Krzysztof Dzierżawczyk;
• Kolegium Prezesów Miasta i Gminy Szamotuły, OZ
w Poznaniu poczet sztandarowy: Stanisław Urban, Bogdan Serba, Antoni Mentek;
• ROD im. Zawadzkiego w Gryfinie, OZ Szczecin, poczet sztandarowy: Czesław Skonecki, Mirosław Piotrowski, Andrzej Kołodziejczyk,
• ROD „ Beskid” w Bielsko Białej, OZ Śląski, poczet
sztandarowy: Jan Ogar, Zbigniew Koczoń, Ryszard Janczewski;
• ROD im. Tadeusza Kościuszki w Chorzowie - OZ Śląski, poczet sztandarowy: Adam Jóźwiak, Andrzej Dąbkiewicz, Damian Wieczorek;
• ROD im. ks. Dzierżona w Knurowie, OZ Śląski, poczet sztandarowy: Józef Wasik, Marian Nowak, Stanisław
Kalisz;
• ROD „Sielanka” w Rudzie Śląskiej, OZ Śląski, poczet
sztandarowy: Adam Tchórz, Jan Komajda, Mariusz Dubiel;
• Delegatura Rejonowa PZD w Rybniku, OZ Śląski, poczet sztandarowy: Józef Brzozowski, Józef Tomas, Werner
Wycisk;
• Delegatura Rejonowa PZD –reprezentacja Miast: Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Zawiercie,
OZ Śląski, poczet sztandarowy: Jacenty Worwa, Krzysztof Polcik, Janusz Bochacki;
• ROD im. J. Wieczorka w Piekarach Śląskich, OZ Śląski, poczet sztandarowy: Piotr Mioduszewski, Krzysztof
Czaja, Marian Zawadzki;
• ROD „Owoc naszej pracy” w Pszczynie, OZ Śląski,
poczet sztandarowy: Józef Solarski, Kazimierz Kasprzak,
Marian Kula;
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• ROD „Webera” w Zabrzu, OZ Śląski, poczet sztandarowy: Czesław Nowak, Eugeniusz Olbrychowski, Jan
Świderski
• ROD „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu, OZ Toruń-

sko –Włocławski, poczet sztandarowy: Jan Kurminowski,
Stanisław Kuleta, Waldemar Raczkiel;
• Chełmińska Rada Działkowców w Chełmnie, OZ Toruńsko-Włocławski, poczet sztandarowy – Jan Baran, Eugeniusz Klucznik, Ryszard Kalinowski;

Ponadto na scenie zostały zaprezentowane następujące sztandary historyczne:
• Okręgowy Związek Towarzystw Ogrodów Rodzinnych i Działkowych Województwa Poznańskiego –1934 r.
• Towarzystwo Ogrodów i Osiedli Działkowych Bytom – 1945 r.
• Towarzystwo Ogrodów Działkowych Radzionków-Rojca- 1948 r.
• Ogródki Działkowe „Świt” Załęże 1948 r.
MK

4. Prezydium I Kongresu
Tadeusz Jarzębak – członek Prezydium KR, Prezes OZ w Szczecinie – Przewodniczący Kongresu
Wincenty Kulik
Sylwester Chęciński

– Wiceprezes KR PZD, Prezes OZ Sudeckiego – Wiceprzewodniczący Kongresu
– członek Prezydium KR PZD i Prezydium OZ PZD w Poznaniu
– Wiceprzewodniczący Kongresu

Eugeniusz Kondracki
Stanisław Chodak
Antoni Kostrzewa
Antonina Boroń
Aniela Buczek
Barbara Korolczuk
Sabina Grażyna Chinalska
Jan Czyżykowski
Jerzy Marciniak

– Prezes PZD
– Wiceprezes KR PZD, Prezes OZ w Lublinie
– Wiceprezes KR PZD, Prezes OZ Mazowieckiego
– członek KR PZD, Prezes OZ Opolskiego
– Sekretarz OZ Śląskiego PZD
– członek KR PZD, Prezes Zarządu ROD „Westerplatte” we Wrocławiu
– Prezes Zarządu ROD im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
– Prezes Zarządu ROD „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu (OZ Toruńsko-Włocławski)
– Prezes Zarządu ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim

5. Komisja ds. Stanowisk i Wniosków
1. Zdzisław Śliwa
2. Ewa Błachut
3. Andrzej Cwojdziński
4. Ryszard Dorau
5. Grażyna Watras
6. Jerzy Komarnicki
7. Józef Brzozowski
8. Edward Ambrożko
9. Władysław Bieniek
10. Józef Biernacki
11. Zygmunt Czarny
12. Antoni Dalak

13. Edward Galus
Świętokrzyski
14. Jan Grudziński
Bydgoszcz
15. Zbigniew Jasiński
Mazowiecki
16. Henryk Jaśkowski
Lublin
17. Ryszard Kamiński
Kalisz
18. Jerzy Karpiński
Wrocław
19. Józef Kościołek
Szczecin
20. Genowefa Kotewicz
Koszalin
21. Waldemar Lewandowski Gdańsk
22. Adolf Labuhn
Gdańsk
23. Zbigniew Łuń
Śląski
24. Józef Marczak
Szczecin
25. Stanisław Maroszek
Legnica
26. Mirosław Sielewicz
Warmińsko-Mazurski
27. Donata Strońska
Poznań
28. Antoni Stanisław Szczęsny Podlaski
29. Sławomir Śliwiński
Łódzki
30. Edward Trojanowski
Lublin
31. Anatol Uścinowicz
Warmińsko-Mazurski

Poznań
Przewodniczący
Małopolski
Wiceprzewodnicząca
Mazowiecki
Wiceprzewodniczący
Toruńsko-Włocławski
Wiceprzewodniczący
Wrocław
Sekretarz
Zielona Góra
Sekretarz
Śląski
Sekretarz
Opolski
Podkarpacki
Sudecki
Piła
Elbląg
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32. Jan Wasilewski
33. Adam Więcławik
34. Alfred Wójtowicz

Słupsk
Częstochowa
Gorzów Wlkp.

35. Alina Wróbel
36. Henryk Ziomek
37. Roman Żukowski

Łódzki
Sudecki
Opolski

6. Nasi goście
1. Marszałek Sejmu RP, Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej - Józef Zych
2. Wicemarszałek Sejmu RP - Jerzy Szmajdziński
3. Wicepremier, Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak
4. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewica - Grzegorz Napieralski
5. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL - Stanisław Żelichowski
6. Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL - Stanisław Kalemba
7. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajek
8. Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski

Posłowie i Senatorowie
1. Krystyna Łybacka (SLD)
2. Anna Bańkowska (SLD)
3. Elżbieta Streker-Dembińska(SLD)
4. Wiesław Szczepański (SLD)
5. Henryk Milcarz (SLD)
6. Stanisław Stec (SLD)
7. Romuald Ajchler(SLD)
8. Henryk Gołębiewski (SLD)
9. Jerzy Wenderlich (SLD)
10. Witold Gintowt-Dziewałtowski (SLD)
11. Tadeusz Motowidło (SLD)
12. Leszek Aleksandrzak (SLD)
13. Tadeusz Tomaszewski (SLD)
14. Stanisław Wziątek (SLD)
15. Tomasz Kamiński (SLD)
16. Bogusław Wontor (SLD)
17. Krzysztof Matyjaszczyk (SLD)
18. Artur Ostrowski (SLD)

19. Janusz Krasoń (SLD)
20. Jan Kochanowski (SLD)
21. Józef Racki (PSL)
22. Piotr Walkowski (PSL)
23. Franciszek Stefaniuk (PSL)
24. Janusz Piechociński (PSL)
25. Eugeniusz Grzeszczak (PSL)
26. Andrzej Orzechowski (PO)
27. Jan Kulas (PO)
28. Sławomir Neumann (PO)
29. Stanisław Chmielewski (PO)
30. Radosław Witkowski (PO)
31. Zdzisława Janowska (SDPL)
32. Bożena Kotkowska (niezrzeszona)
33. Senator Mieczysław Augustyn (PO)
34. Senator- Marek Konopka (PO)
35. Senator – Henryk Maciej Woźniak (PO)

Partie, Związki Zawodowe, inne organizacje
1. Wiceprzewodniczący Stronnictwa Demokratycznego – Jan Klimek
2. Przewodniczący Unii Pracy – Waldemar Witkowski
3. Przewodniczący OPZZ – Jan Guz
4. Sekretarz Rady Naczelnej SD Zbigniew Grzyb
5. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Olsztynie – Władysław Mańkut
6. Rada Zachodniopomorska OPZZ Szczecin – Stanisław Baryluk
7. Skarbnik Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody – Edmund Piotr Murawski

Przedstawiciele Samorządów
1. Prezydent Poznania, Przewodniczący Związku Miast Polskich – Ryszard Grobelny
2. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Jacek Czerniak
3. Prezydent Miasta Świnoujścia – Janusz Żmurkiewicz
4. Prezydent Miasta Piły – Zbigniew Kosmatka
5. Prezydent Miasta Legnicy – Tadeusz Krzakowski
6. Prezydent Bolesławca – Piotr Roman
7. Reprezentujący Prezydenta Częstochowy Tadeusza Wronę – Krzysztof Labuda Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy
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8. Starosta Polkowicki - Marek Tramś
9. Burmistrz Nowego Tomyśla - Henryk Herling
10. Przewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego - Zbigniew Markowski
11. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i GŻ w UM w Poznaniu - Marek Stachowiak
12. Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” w Warszawie - Krzysztof Zaremba
13. Reprezentujący Marszałka Województwa Wielkopolskiego Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim - Marek Beer
14. Reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Józef Ciunowicz
15. Prezes Wojewódzkich Izb Rolniczych - Piotr Walkowski
16. Starosta Ełcki - Krzysztof Piłat
17. Wiceprezydent Ełku - Artur Urbański
18. Burmistrz Wyszkowa - Grzegorz Nowosielski
19. Przewodniczący Rady Miasta Wyszkowa - Józef Biernacki
20. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego - Janusz Jankowski
21. Burmistrz Pyrzyc - Kazimierz Lipiński
22. Wiceburmistrz Chojny - Wojciech Długoborski
23. Radny Białegostoku - Wiesław Kobyliński
24. Burmistrz Chodzieży - Jacek Gursz
25. Burmistrz Iławy - Włodzimierz Ptasznik
26. Burmistrz Złotoryi - Ireneusz Żurawski
27. Burmistrz Brodnicy - Wacław Derlicki
28. Burmistrz Chełmży - Jerzy Czerwiński
29. Burmistrz Miasta Kazimierza Wielka - Adam Bodzioch
30. Zastępca Prezydenta Miasta Kielce - Czesław Gruszewski
31. Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Bielawa - Mieczysław Jedoń
32.Radny Miasta Paczków - Zdzisław Michael
33. Przewodniczący Rady Miasta Zabrza - Jerzy Wereta
W I Kongresie uczestniczyło ponad 300 gości z terenu całego kraju.

7. Drzewko Kongresowe
Krajowa Rada PZD ufundowała dla wszystkich okręgowych zarządów PZD drzewko kongresowe. Wybrano Robinię
pseudoakację odmiana 'tortuosa'. Drzewko to wybrano ze względu na niewielkie wymagania glebowe i bardzo twarde
drzewo, nie do pokonania. Można je wygiąć, ale nie złamać.

III. REFERAT
Drodzy Działkowcy!
Szanowni Reprezentanci polskich ogrodów rodzinnych!
Szanowni Goście Kongresu!
Mijające lata były okresem nieustannych ataków na
Związek, ogrody i działkowców. Przygotowując ten Kongres obliczyliśmy, że w wolnej Polsce funkcjonowało już
10 projektów ustaw, które w mniej lub bardziej zawoalowany sposób zmierzały do likwidacji ogrodów działkowych i usunięcia działkowców z zajmowanych przez nich
terenów. Zmiany społeczno-gospodarcze spowodowały,
że wykształciło się wpływowe lobby „amatorów” terenów
zajmowanych przez działkowców, które zawsze znajdowało pewną grupę posłów skłonnych poprzeć likwidację

Niedawno minęła 20 rocznica wyborów z 4 czerwca
1989 r. Ten jubileusz skłania do podsumowań i refleksji.
Jakie były te lata dla polskich działkowców, ogrodów i ich
Związku? Odpowiedź nie jest łatwa. Z jednej strony w minionych latach mieliśmy wiele radosnych wydarzeń, jak
chociażby stulecie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, czy najważniejsze – uchwalenie ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Z drugiej strony, nie brakowało
sytuacji dramatycznych, z których jednak wychodziliśmy
zwycięsko.
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ogrodów. Stąd pojawiające się projekty ustaw w tej sprawie. Pierwszy z nich został zgłoszony już 27 lipca 1990 r.,
kiedy 17 posłów z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego złożyło do Sejmu projekt ustawy o znamiennym tytule „o likwidacji pracowniczych ogrodów działkowych”.
Pod wpływem masowych protestów działkowców i szerokiego poparcia społecznego i politycznego, autorzy wycofali projekt ustawy z Sejmu. Co charakterystyczne,
większość z nich nie dostała się już do następnego Parlamentu.
Być może z tego powodu kolejne zamachy na prawa
działkowców nie były już tak otwarte. Przykładem mogą
być projekty ustawy o tzw. powszechnym uwłaszczeniu
z 1998 r. reprywatyzacyjnej z 2001 r., czy chociażby ostatnie propozycje posłów PiS, którzy szermując hasłem
uwłaszczania działkowców, w rzeczywistości chcą im „zafundować” wywłaszczenie.
Zagrożeni potrafiliśmy się zjednoczyć i pokazać, że idea
ogrodnictwa działkowego jest wspierana przez potężny
ruch społeczny, który powinien być traktowany przez władze w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy.
Udowodniliśmy to broniąc swych praw w 1990 r. i przy
okazji późniejszych projektów ustaw, udowodniliśmy zabiegając w 2005 r. o uchwalenie ustawy o ROD, udowadniamy to dzisiaj, gdy posłowie PiS – idąc śladem swych
zapomnianych przez historię poprzedników – znowu chcą
zagrozić prawom miliona polskich rodzin. Dowodem
świadomości swych praw i obywatelskiej postawy działkowców jest obecność kilku tysięcy reprezentantów ogrodów na tym Kongresie. Dowodami są też tysiące stanowisk i protestów przesłanych do posłów i senatorów
z ogrodów z całego kraju, pod którymi zbiorowo podpisywali się działkowcy. Dowodem w końcu jest 619 000 podpisów obrońców ustawy o ROD, które złożyliśmy tu na
scenie, aby świadczyły o prawdziwych oczekiwaniach, jakie wobec parlamentarzystów mają działkowcy.
Te tysiące podpisów to potężny głos, który woła do polityków – Zostawcie ogrody w spokoju! Sami najlepiej
wiemy czego chcemy i co jest dla nas dobre! Nie niszczcie tego, co od lat sprawdza się nie tylko w Polsce, ale
w całej Europie, również w tej Zachodniej, którą podobno chcemy dogonić!
20 lat walki wystarczy!

Mimo tych nośnych haseł projekt jest „kalką” poprzednich propozycji PiS. Wystarczy porównać obecny projekt
z propozycjami PiS z 2006 roku, aby zauważyć, że przez
okres ostatnich trzech lat poseł Andrzej Dera – autor projektu – nie zrobił praktycznie nic i złożył w Sejmie dokument wypełniony błędami i niedorzecznościami. Szkoda,
że w taki sposób traktuje się polskich działkowców. Najwyraźniej posłowie z PiS myśleli, że działkowcy nie potrafią czytać i uwierzą we wszystkie slogany, które serwują nam ochoczo w mediach. Autorzy unikali jak ognia
ogólnopolskiej konsultacji nad swoimi propozycjami.
Trudno byłoby im wyjaśnić działkowcom, czemu
„uwłaszczenie” nie oznacza nadania własności działki, a
jedynie prawo do złożenia wniosku o jej odpłatny wykup
bez gwarancji, że zostanie właścicielem. „Uwłaszczenie”
jest więc fikcją. Ostateczna decyzja ma należeć do gmin,
czyli obecnych właścicieli gruntów. Nietrudno sobie wyobrazić ich stanowisko, zwłaszcza gdy miałyby oddać za
bezcen tereny o znacznej wartości rynkowej. Doświadczenia Związku wskazują, że gminy podejmą każde możliwe
działanie, aby zablokować uwłaszczenie proponowane
przez PiS.
Prawdę mówiąc, nie będą musiały się szczególnie trudzić. W większości przypadków sprzedaż działek jest i tak
niemożliwa z uwagi na aktualny stan prawny gruntów
ogrodów. Z możliwości wykupu wyłączeni będą działkowcy z ogrodów objętych roszczeniami, nie ujętych
w planach zagospodarowania przestrzennego oraz ogrodów o nieuregulowanej sytuacji prawnej, spowodowanej
najczęściej brakiem odpowiedniej dokumentacji dotyczącej powstania ogrodu. W efekcie znakomita większość
działkowców nie będzie miała żadnych szans na wykup
swoich działek.
Pozostali działkowcy zdani będą na łaskę gmin, które
zadecydują, czy oddać swoje grunty za bezcen, czy też je
zachować. Założenie, że gminy posłusznie będą wyzbywały się nieruchomości na rzecz działkowców jest utopią,
zwłaszcza że PiS nie proponuje samorządom żadnych rekompensat za ich straty, co jest sprzeczne z Konstytucją.
Potwierdza to również opinia Biura Analiz Sejmowych.
Czy gminy rzeczywiście zaczną rozdawać swoje grunty
działkowcom wiedząc, że przepisy o uwłaszczeniu zostaną i tak uchylone przez Trybunał Konstytucyjny? Który
samorząd narazi się na tak olbrzymie straty?
PiS swobodnie rozporządza cudzą własnością, zupełnie
nie zważa na konsekwencje swoich pomysłów dla finansów publicznych. W uzasadnieniu wnioskodawcy stwierdzili, że cyt. „Niniejszy projekt nie spowoduje dla budżetu
państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego negatywnych skutków finansowych”. Samo to stwierdzenie kompromituje i dyskwalifikuje autorów projektu. Trudno nie
ocenić tego, jako nieudolnej próby świadomego wprowadzania w błąd Sejmu, jak i całego społeczeństwa. Jest to
tym bardziej oburzające, że projektodawcy w ogóle nie
konsultowali swoich pomysłów z samorządami, którym

Szanowni Zebrani,
Historia lubi się powtarzać. Kolejne dwudziestolecie
wolnej i demokratycznej Polski rozpoczęło się prawie tak
samo jak pierwsze – od ustawowej propozycji likwidacji
Związku i naszych ogrodów.
Oto bowiem posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy o ogrodach działkowych, który został szumnie obwołany przez jego autorów jako panaceum na wszelkie
bolączki ogrodów i działkowców. Według nich projekt ma
uwłaszczyć działkowców oraz zmienić ponad stuletni
ustrój ogrodów.
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projekt wyrządza wielomiliardowe szkody. Autorzy zupełnie nie liczą się z podmiotami, na które spadnie brzemię ich inwencji legislacyjnej. Łatwo dostrzec tu podobieństwo do postawy PiS wobec działkowców i ich
Związku, z którymi się nie rozmawia, tylko z góry narzuca się rozwiązania, a powszechne głosy sprzeciwu ignoruje się lub traktuje jako wrogą propagandę.
Cel uświęca środki. Budowa utopijnego ustroju ogrodów działkowych ma usprawiedliwić totalne zniszczenie
ponad stuletniego modelu działania ruchu ogrodnictwa
działkowego w Polsce. Rewolucja PiS wymaga ofiar. Na
jej ołtarzu postanowiono złożyć ustawę o ROD oraz Związek. Nie jest to przypadek. Są to dwa filary, na których
opiera się dobrze działający ustrój ogrodów działkowych,
który sprawdził się w praktyce i przyczynia się do trwałego zachowania i rozwoju naszych ogrodów.
Zapisy projektu jednoznacznie wskazują, że celem inicjatywy PiS nie jest uwłaszczenie działkowców, ale unicestwienie ustawy o ROD i Związku. Wszak o ile uwłaszczenie ma być obwarowane wieloma warunkami, o tyle
uchylenie ustawy o ROD oraz likwidacja PZD i nacjonalizacja jego majątku ma nastąpić automatycznie – natychmiast po ewentualnym wejściu w życie projektu PiS.
Priorytety autorów są więc jasne. Pod nierealną propozycją uwłaszczenia usunąć dwie główne przeszkody na
drodze do przejmowania terenów.
Można więc powiedzieć: Jeżeli nie wiesz o co chodzi
działkowcu, to zapewne chodzi o grunt Twojego ogrodu.
I tak – niestety – w tym przypadku jest. Autorzy projektu nie kryją, że ich głównym zamiarem jest uchylenie ustawy o ROD, w której obronie opowiedziało się ponad 619
tysięcy działkowców. Posłowie PiS zupełnie lekceważą
i bagatelizują ten przesądzający głos. Podpisy te zostały
złożone przeciwko zmianie lub uchyleniu obecnie obowiązującej ustawy o ROD.
Stanowisko polskich działkowców jest zupełnie zrozumiałe. Ustawa o ROD zawiera dla nich wiele gwarancji,
np. bezpłatne prawo do działek, odrębną własność altan
i nasadzeń, zwolnienia podatkowe i skuteczne zabezpieczenia przed likwidacjami. Ponadto ustawa zapewnia
ochronę przed roszczeniami do gruntów ogrodów. Należy
to podkreślić, gdyż w swoim wystąpieniu sejmowym poseł Dera stwierdził, że obecny system nie chroni działkowców przed roszczeniami. Pytał też cyt.: „(…) czy istnieje
dzisiaj instytucja, która jest w stanie kogoś obronić przed
takimi roszczeniami?”. Po czym bez wahania sobie odpowiedział cyt.: „Otóż nie ma takiej instytucji. Sytuacja jest
jasna: te osoby muszą opuścić działki, które użytkowali
najczęściej przez kilkadziesiąt lat”. A przecież wystarczyło sięgnąć do art. 24 ustawy o ROD, który stanowi, że zasadne roszczenia osoby trzeciej do gruntów ogrodów
podlegają zaspokojeniu wyłącznie poprzez wypłatę odszkodowania lub zapewnienie nieruchomości zamiennej, a skutki tych roszczeń nie obciążają działkowców i Związku.
Gdy ustawa o ROD broni ogrodów i działkowców, to pro-

jekt PiS pozostawia ich bezbronnymi. Na próżno szukać
w tym projekcie ochrony przed lawinowo rosnącymi roszczeniami. Czy jest to przypadek? Wszak autorzy projektu
mogli zastosować swoją ulubioną metodę legislacyjną
i po prostu skopiować odpowiedni przepis z ustawy o
ROD. Cóż zatem stało na przeszkodzie? W końcu powielili z obecnej ustawy m.in. rozwiązania dotyczące likwidacji ogrodów, dokonując jednak pewnej znamiennej korekty. Otóż PiS znacząco liberalizuje warunek dokonywania takich likwidacji. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć,
jakie będą skutki takiego przepisu.
Autorzy nie wskazują merytorycznych argumentów,
które przemawiają na rzecz proponowanych rozwiązań.
Oni ograniczają się do manipulacji, oczerniają i dyskredytują ustawę o ROD. Łatwiej pluć i oskarżać, a trudniej
znaleźć prawdziwe racje uzasadniające konieczność zmiany aktualnych rozwiązań, które się sprawdziły, dobrze
funkcjonują i są popierane przez samych działkowców.
Czy sam fakt, że w dzisiejszej Polsce działa nadal niemal
5 tysięcy ogrodów, nie jest najlepszym dowodem na skuteczność obecnego systemu? Działkowcy to dostrzegają
i gremialnie opowiedzieli się za zachowaniem ustawy
o ROD.
Ale światli posłowie z PiS wiedzą lepiej. Wymyślają
kolejne powody, aby zniszczyć ustawę. Bez żadnych zahamowań twierdzą, że jest ona niezgodna z Konstytucją,
co ma uzasadniać natychmiastową zmianę całego ustroju.
Prawda jest jednak taka, że spośród wielu przepisów ustawy o ROD, które zaskarżono do Trybunału, uchylił on tylko częściowo dwa przepisy – nie mające zresztą
większego znaczenia dla funkcjonowania ogrodów
i Związku. Trybunał więc oceniał już ustawę o ROD
i w żadnym razie nie stwierdził, aby była ona w całości
niezgodna z Konstytucją. Ponownie kłamstwo zastępuje
argumenty.

Szanowni Zebrani,
Ceną za nierealne uwłaszczenie ma być likwidacja organizacji polskich działkowców i nacjonalizacja jej dorobku.
PiS chce unicestwić ogólnokrajowy samorząd działkowców, który skutecznie broni ich praw zapisanych w ustawie o ROD. Trudno pojąć, jak tego rodzaju propozycje
mogą być nawet rozważane w demokratycznym państwie
prawa. Jest to metoda rodem z lat powojennych, kiedy
niszczono organizacje społeczne i zawłaszczano ich majątki na rzecz Państwa. Byłoby czymś groteskowym, gdyby Polska – jako jedyny kraj w UE – zlikwidowała ogólnonarodowy Związek, który reprezentuje interesy działkowców i prowadzi ogrody działkowe.
Niestety, w Polsce takie zamiary nie budzą powszechnego zgorszenia. PiS jest wręcz dumny ze swojego pomysłu.
Poseł Dera twierdzi, że PZD jest jedyną organizacją, która funkcjonuje na podstawie ustawy. Wypada uświadomić
pana posła, że w naszym systemie prawnym działa wiele
organizacji, które zostały powołane ustawą. Dla przykła8

du można tu wymienić Polski Związek Łowiecki i Polski
Czerwony Krzyż. Czy te organizacje również zasługują
na likwidację i nacjonalizację ich majątków? Przecież poseł Dera wymyślił sobie zasadę prawną, że skoro ustawa
powołała organizację społeczną, to również może ją zlikwidować. Zupełnie inne zdanie ma Rząd, który zajął stanowisko, że skoro PZD posiada samodzielną osobowość
prawną, to nie można go zlikwidować. Poseł Dera również mija się z prawdą, gdy twierdzi, że PZD cyt. „Jest to
jedyna organizacja, która nie podlega ustawie o stowarzyszeniach w Polsce. Jedna jedyna. Jedyna, która powstała
poza systemem”. Nie wiadomo, skąd wyciąga tak kuriozalne wnioski. Wystarczy sięgnąć do ustawy o stowarzyszeniach, aby przekonać się o nieprawdziwości powyższych twierdzeń.
Dla autorów projektu ważne jest zburzenie obecnego samorządu i zniesienie samodzielności i niezależności działkowców. W tym celu proponują tzw. wspólnoty ogrodowe, czyli jednostki zupełnie uzależnione od gmin. To
samorządy lokalne mają decydować m.in. o powołaniu
wspólnoty, wyborze jej władz, akceptacji regulaminu
ogrodu oraz powoływaniu kuratora ogrodowego. Ponadto – wbrew wypowiedziom posła Dery – projekt nie przyznaje wspólnotom osobowości prawnej, a więc odpowiedzialność finansową za ich działalność ponosić będą sami
działkowcy. Zakłada się też odpłatne zarządy bez uprawnień do egzekwowania prawa i utrzymania porządku
w ogrodach. Wszelkie spory mają rozstrzygać sądy.
Wspólnoty będą więc ubezwłasnowolnionymi i całkowicie uzależnionymi od gmin jednostkami, których skuteczność w prowadzeniu i obronie ogrodów będzie żadna.
Oto nowatorska wizja ogrodnictwa działkowego według
posłów PiS!
Ale według nich będzie to system obywatelski! Dla odróżnienia od obecnego systemu, który poseł Dera nazwał
systemem radzieckim. Najwyraźniej w PiS znają radziecki model od podszewki, ale my – działkowcy – budowaliśmy swój ustrój na innych wzorcach, od ponad 110 lat
opieramy się na zasadach demokracji, samodzielności
i samorządności. I już od niemal 20 lat spotykamy się za
to z ustawicznymi atakami, bolszewickimi metodami próbuje się nam odebrać naszą tradycję i dorobek. Wmawia
nam się, że jesteśmy reliktem komunizmu, podczas gdy
to właśnie nasi przeciwnicy chcą zlikwidować nasz samorząd i znacjonalizować dobytek polskich działkowców.
Pytam więc, kto tu pragnie systemu radzieckiego, a kto
walczy o demokrację i samorządność dla ogrodów?
Działkowcy odpowiedzieli już na to pytanie w sposób
jednoznaczny. Projekt PiS został przez nich gremialnie odrzucony. Działkowcy zapoznali się z tymi propozycjami,
które głoszone pod hasłem uwłaszczenia, w rzeczywistości sprowadzają się do:
• uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych;
• likwidacji samodzielnej i samorządnej organizacji
działkowców – PZD,

• nacjonalizacji majątku samorządu działkowców,
• komunalizacji prywatnego majątku działkowców,
• podporządkowania ogrodów gminom oraz,
• komercjalizacji gruntów ogrodów.
Nic więc dziwnego, że działkowcy ocenili je:
• nie jak uwłaszczenie, ale jako wywłaszczenie,
• nie jak zachowanie ogrodów dla przyszłych pokoleń,
ale ich likwidację,
• nie jak działanie na rzecz najbiedniejszych przez zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do działek, ale jako przekazywanie działek najbogatszym,
których będzie stać na wykup działki, do których ma też
trafić cały majątek ogrodów, mimo że został on wypracowany wspólnie przez wszystkich działkowców.

Koleżanki i Koledzy,
Historia lubi się powtarzać. Na przestrzeni ostatnich
dwudziestu lat byliśmy wielokrotnie atakowani, ale zawsze polscy działkowcy wychodzili zwycięsko – silniejsi i bardziej zintegrowani. Jestem przekonany, że historia
i tym razem się powtórzy, że ponownie głos rozsądku płynący z milionowej rzeszy polskich działkowców będzie
wysłuchany, prawa działkowców zostaną zachowane, że
nadal będą istniały i rozwijały się rodzinne ogrody działkowe w ramach PZD, który obok ustawy o ROD, jest
gwarantem istnienia ogrodów działkowych dla obecnych
i przyszłych pokoleń działkowców i ich rodzin.

Szanowni Zebrani,
Należy postawić dwa pytania – czy Związek jest potrzebny działkowcom, ogrodom i społeczeństwu oraz
czym jest Związek?
Na pierwsze pytanie można odpowiedzieć również pytaniem – Jak dzisiaj funkcjonowałyby ogrody, jakie prawa
mieliby działkowcy, gdyby nie było Związku?
Możemy dzisiaj uczestniczyć w Kongresie PZD, bo
Związek stanął na wysokości zadania i obronił prawa
działkowców i ogrodów. Przedstawiłem wcześniej, jaką
drogę przeszliśmy od pamiętnego 1990 r. Czy byłoby to
możliwe, gdyby działkowcy nie mieli swojej silnej samorządnej organizacji, z którą się utożsamiają?
Zatrzymując się tylko chwilę nad kolejnymi wydarzeniami, takimi jak dwukrotna próba zmiany prawa budowlanego, opodatkowanie ogrodów, czy zapisy specustawy
drogowej, łatwo można się przekonać, że tylko odpowiednia reakcja Związku, szerokie poparcie środowiska, mogły
przynieść efekt w postaci przywrócenia praw działkowcom.
Oprócz obrony, Związek od lat prowadzi mozolną pracę nad prawnym zabezpieczeniem każdego pojedynczego ogrodu. Chodzi głównie o roszczenia do gruntów
ROD. Związek prowadzi setki spraw sądowych i postępowań administracyjnych w obronie działkowców i ogrodów, choć winę za ten stan ponosi państwo i jego
administracja.
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Trwałość istnienia ROD zależy też od planów zagospodarowania przestrzennego. Gdyby nie działania Związku
skala wykreśleń ogrodów z planów byłaby jeszcze większa i trudna nawet dzisiaj do oszacowania. To dowód skuteczności działkowców zrzeszonych w jednolitej organizacji.
To właśnie przeszkadza niektórym politykom. Na drodze stoi zwarta i silna organizacja pozarządowa. Dlatego
prawie we wszystkich projektach pojawia się jeden wątek
– likwidacja PZD.
Czym wobec tego jest Polski Związek Działkowców?
Już sama nazwa jednoznacznie wskazuje, że jest to organizacja działkowców i jak każda ogólnokrajowa organizacja
ma swoje struktury – terenowe i krajowe. Dzięki temu PZD
skutecznie odpiera zakusy na łatwe i tanie przejęcie gruntów i wyrzucenie z nich działkowców. Dlatego nasza organizacja jest nieustannie atakowana, zarzuca się jej brak
demokracji, choć demokracji panującej w Związku mogliby się uczyć właśnie ci, co ją tak zaciekle atakują.
Działkowcy dobrze wiedzą, że zjednoczeni stanowią siłę, gdyby nie było Ogólnopolskiego Związku, po ogrodach już dawno opadłby kurz. To działkowcy, milion
członków naszej organizacji, stanowią o jej sile, o trwałości ogrodów, o przyszłości naszego ruchu.
Doświadczenia ostatnich lat unaoczniły nam, że tylko
wspólnym działaniem, możemy przeciwstawić się zagrożeniom i zapewnić dostęp do działek w rodzinnych ogrodach działkowych dla następnych pokoleń, dla naszych
dzieci i wnuków.

tym bardziej jest to społeczeństwo obywatelskie. W Polsce poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest
niezadowalający, a przykład naszego Związku najdobitniej ukazuje, że nadal są politycy i ugrupowania polityczne, które z całą bezwzględnością chcą niszczyć każdą
inicjatywę społeczną, która mówi własnym głosem i nie
daje się podporządkować. Likwidacja Związku, zapisywana w kolejnych projektach posłów PiS, to nic innego
jak próba wyeliminowania organizacji społecznej z życia
publicznego, zdławienia aktywności społecznej i publicznej obywateli, którzy chcą mówić własnym głosem. Takie przejawy zwalczania społeczeństwa obywatelskiego
to najlepszy przykład reliktu minionej epoki. Na takie pojmowanie polityki i taki stosunek do masowej organizacji
społecznej nie może być przyzwolenia.
Dlatego konieczne jest zwiększenie aktywności publicznej naszych członków i całej organizacji, aby w przyszłości w samorządach terytorialnych i parlamencie problemy
działkowców były rozwiązywane z ich czynnym udziałem.
Aby do tego doprowadzić, aby działkowcy nie dowiadywali się ostatni o decyzjach, które w stosunku do nich podjęto, konieczna jest aktywna postawa wyborcza wszystkich naszych członków i pełna wiedza na temat tych,
którzy potem będą stanowić o losie obywateli i ich prawach. Nasi członkowie, dysponując wiedzą o postawie
polityków i samorządowców w różnych sytuacjach, powinni dokonywać oceny, czy tacy ludzie sprostają wymaganiom nowoczesnego i demokratycznego państwa, czy
zechcą budować i rozwijać społeczeństwo obywatelskie,
czy też będą niszczyć każdy przejaw samorządności, każdego, kto ma inne zdanie, każdą organizację społeczną,
która nie chce się angażować w ich gry polityczne. Ten
wybór jest uprawianiem polityki i taką politykę powinniśmy – jako działkowcy i PZD – uprawiać.
Musimy jednak mieć na uwadze, że to może nie wystarczyć. Nie należy wykluczyć, że działkowcy uznają, iż samo popieranie nie spełnia oczekiwań i że nadszedł czas
samodzielnego zaprezentowania się wyborcom. Takie głosy napływają z całej Polski, było je słychać chociażby na
konferencjach przedkongresowych.
Pamiętajmy, że system demokratyczny wymaga aktywności od obywateli i organizacji społecznych, a ktokolwiek atakuje za to nasz Związek, najwyraźniej nie rozumie
systemu demokratycznego.

Szanowni Uczestnicy Kongresu,
Związek konsekwentnie przez minione 20 lat głosił apolityczność. Mimo tak otwartej postawy Związek ciągle był
i jest posądzany o zaangażowanie w politykę, czego najlepszym przykładem ostatnia debata w Sejmie.
Musimy się dzisiaj zastanowić, jak się ma stosowana
przez minione 20 lat apolityczność PZD do faktycznej roli Związku. Bo czy milionowa społeczna organizacja, walcząc o ogrody działkowe, o prawa działkowców w polskich warunkach może być apolityczna, gdy faktycznie
jest uczestnikiem życia politycznego? Czym właściwie
jest polityka? W naszym kraju powszechnie postrzegana
jest jako walka o władzę. Nam jednak nie o ten wymiar
polityki chodzi. My nie walczymy o władzę, my walczymy o przyszłość ogrodów i godne życie działkowych rodzin.
Nasz Związek jest uczestnikiem życia publicznego. Wypełniając publiczne zadania państwa w zakresie pomocy
socjalnej dla rodzin, prowadząc rodzinne ogrody działkowe, będące urządzeniami użyteczności publicznej, bierze
czynny udział w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
Społeczeństwo obywatelskie to fundament demokratycznego państwa. Taki model sprawdził się w Europie.
Im mniej państwa w państwie, im więcej sami zainteresowani biorą odpowiedzialność za swoje wspólne sprawy,

Szanowni Zebrani,
Niektórzy określają nasz ruch mianem „spuścizny PRL-u” i innymi epitetami. Czy zatem nasze ogrody to ewenement w skali Europy?
Nie, nie jesteśmy wyjątkiem!
Jesteśmy członkami wielkiej europejskiej rodziny działkowców. Ogrody działkowe, jako zorganizowany ruch
służący niezamożnym rodzinom miejskim, powstały
w połowie XIX wieku w Niemczech. Potem ruch ten roz10

przestrzenił się w całej Europie. W naszym kraju za początek zorganizowanego ruchu działkowego uznaje się powstanie ROD „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu w 1897 r.
Jeszcze starszy i chyba najstarszy w Europie jest ROD im.
Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim,
który powstał w 1823 r., ale początkowo działał na innych
zasadach.
Nieprawdą jest więc, że ogrody i organizacja działkowców powstały za czasów PRL-u. Polski ruch działkowy
już przed II Wojną Światową był zjednoczony w ogólnopolskiej organizacji i należał do międzynarodowej organizacji działkowców, której zresztą był współzałożycielem.
Jak jest dzisiaj w Europie? Ogrody działkowe i narodowe organizacje działkowców działają w 15 krajach Europy, w tym w 13 krajach UE i w 2 krajach niezrzeszonych
w UE – w Szwajcarii i Norwegii.
W Europie ogrody i związki są wspierane przez samorządy i władze państwowe. Nasze ogrody i nasz Związek
są nieustannie atakowane, a ogrody postrzega się tylko
przez pryzmat wartości gruntu. Oczywiście, nie wszyscy
są przeciw ogrodom działkowym w Polsce. Obecność na
tej sali tylu przedstawicieli samorządów terytorialnych,
przybyłych razem z naszymi delegacjami, świadczy o docenianiu znaczenia ogrodów działkowych w miastach.
Także wielu parlamentarzystów wspiera nasz ruch. Niektórzy z nich są dziś wśród nas.
Wszystkie związki narodowe – skupione w Międzynarodowym Biurze Ogrodów Działkowych i Rodzinnych
z siedzibą w Luksemburgu – dbają o przyszłość ogrodów,
ich rozwój i utrwaloną pozycję w krajobrazie miast.
Szczególnie o przyszłości ogrodów wypowiedział się
XXXV Międzynarodowy Kongres Działkowców, który
odbył się w ubiegłym roku w Krakowie. Podjęta tam Rezolucja wskazuje kierunki działania i skierowana jest do
Parlamentu Europejskiego, Unii Europejskiej, Rządów
i parlamentów krajów Europy, do samorządów terytorialnych i narodowych związków działkowców. Międzynarodowy Kongres stwierdził, że ogrody będą potrzebne dla
przyszłych pokoleń, dlatego podstawowe znaczenie ma
zabezpieczenie przyszłości ogrodnictwa działkowego na
drodze prawnej, odpowiednia polityka państw i rządów.
W Polsce mamy dobrą ustawę o ROD, oczekujemy natomiast na wspieranie przez państwo naszego ruchu.
Dlatego zgromadzeni dzisiaj, z woli członków ROD
z terenu całego kraju, powinniśmy zwrócić się do samorządów terytorialnych, parlamentu i rządu – szanujcie nas
i pomagajcie we wspólnym dziele pomocy polskiej rodzinie. Jeśli już nie możecie pomóc, to chociaż nie przeszkadzajcie, nie niszczcie tego, co wypracowały pokolenia
działkowych rodzin w Polsce i Europie.

nych czasach. Tak było również w Polsce na początku lat
80-tych XX wieku, gdy nasz kraj dotknął bardzo poważny kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny. Wtedy
ogrody w pełni wykazały swoje walory. Związek – przy
ofiarności swoich społecznych struktur – zorganizował
wówczas nowe i dobrze zagospodarowane ogrody działkowe dla 360 tysięcy rodzin.
Dzisiaj, kiedy kryzys gospodarczy zaczyna dotykać coraz większą liczbę rodzin, idea ogrodnictwa działkowego
staje się niezwykle aktualna, a ogrody i działki mogą wspomóc rodziny poszkodowane społecznie i ekonomicznie.
Tak się dzieje w wielu krajach europejskich. W Wielkiej
Brytanii ze względu na kryzys liczba osób oczekujących
na działkę wynosi już sto tysięcy.
Kryzys postępuje i konieczna staje się promocja produkcji na działkach zdrowej żywności. Będzie się to wiązało
z przygotowaniem i wdrożeniem odpowiedniego programu działania wszystkich struktur Związku. Potrzebna będzie właściwa działalność promocyjna, informacyjna
i szkoleniowa.
Jesteśmy gotowi wspomóc władze publiczne i przyjść
z pomocą rodzinom dotkniętym bezrobociem i biedą, które są rezultatem dzisiejszego kryzysu.

Drodzy działkowcy! Szanowni goście!
Doświadczenia europejskie wskazują, iż idea ogrodnictwa działkowego jest nadal żywa, a ogrody – jako forma
wsparcia dla rodzin niezamożnych – są w Polsce potrzebne. Znajdują uznanie w krajach Europy Zachodniej, których obywatele żyją na poziomie, do jakiego Polacy będą
jeszcze dążyć przez długie lata. Dlatego też zwracamy się
do polskich polityków: czerpmy z doświadczeń innych
krajów, nauczcie się patrzeć na ogrody działkowe przez
pryzmat ich funkcji społecznej, a nie tylko wartości terenów. Pamiętajcie, że ogrody to nie tylko grunty, to przede
wszystkim milion rodzin.
Naturalnym jest pytanie, jakie powinny być ogrody
przyszłości? Czy mają być one – jak nierealnie zakłada
poseł Dera – zlepkiem kilkusetmetrowych działek, każda
z innym właścicielem robiącym na niej, co mu się żywnie
podoba, które niechybnie będą podlegać slamizacji lub
stopniowej komasacji i komercjalizacji? Czy może – tak
jak obecnie – ogrody działkowe powinny pozostać zwartymi kompleksami działek?
Odpowiedź jest tylko jedna. Ogrody powinny zachować
dotychczasowy charakter, tzn. służyć za miejsce wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych
na własne potrzeby przez rodziny, które nie stać na zakup
działki na własność. Aby tak się stało, zachowana musi
być reguła, że ogrody są urządzeniami użyteczności publicznej utrzymywanymi na gruntach publicznych, które
działkowcy - zorganizowani w ramach swego samorządu
– użytkują na preferencyjnych warunkach. Tylko w ten
sposób możliwe jest zapewnienie taniego i powszechnego
dostępu do działek w ogrodach wszystkim, również tym

Szanowni Zebrani,
Działka była zawsze specyficznym świadczeniem socjalnym. Nieprzypadkowo najintensywniejszy rozwój
ogrodów następował w społecznie i ekonomicznie trud11
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mniej zamożnym, członkom polskiego społeczeństwa.
Osobną kwestią jest funkcja, jaką ogrody działkowe powinny pełnić na rzecz swego otoczenia. Ich potencjał jako terenów zielonych służących społeczności lokalnej jest
wykorzystywany zdecydowanie niedostatecznie. Konieczne są w tym zakresie zmiany. Jednak aby to nastąpiło,
szersza niż dotychczas, powinna być współpraca samorządów lokalnych z działkowcami. Dotychczasowe doświadczenia z ogrodami, jako otwartymi terenami zielonymi dostępnymi ogółowi społeczeństwa są bardzo zachęcające. To samo należy stwierdzić o wykorzystywaniu
potencjału społeczności ogrodowych jako partnerów we
współpracy ze szkołami, domami dziecka czy organizacjami społecznymi. Jesteśmy otwarci na współpracę!
Mówiąc o przyszłości ogrodów, nie można też zapominać o potrzebie ich modernizacji. Związek czyni starania
w tym zakresie. Jednak barierą są środki, jakie możemy
wygospodarować. Tu również widzimy pole do współpracy z samorządami lokalnymi. Już dziś niektóre gminy
wspierają materialnie ogrody, ale w skali kraju nie jest to
zjawisko masowe, zwłaszcza jeżeli porównać to z sytuacją w innych krajach członkowskich UE.
Zmiany w ogrodach są konieczne i możliwe. Działkowcy i ich Związek są tego świadomi i otwarci na współpracę, zwłaszcza z samorządami lokalnymi, jako naturalnymi
partnerami dla ogrodów. Jednak przez zmiany rozumiemy rozwój i poprawianie standardów usług, jakie ogrody
świadczą na rzecz działkowców i społeczeństwa lokalnego, a nie ich unicestwienie i wyrzucanie działkowców.
Tymczasem doświadczenia, w tym te z ostatnich dni,
wskazują, że nadal istnieją środowiska, które nie rozumiejąc roli, znaczenia i charakteru działalności ogrodów, dążą do ich likwidacji.
Stąd naszym postulatem było i jest utrzymanie gwarancji, jakie ogrodom daje ustawa o ROD oraz zorganizowanie w ogólnopolskim Związku. Są to fundamenty, na
których można budować przyszłość ogrodów działkowych, które będą służyć kolejnym pokoleniom polskich
działkowców oraz ogółowi społeczeństwa.

28 lat temu odrodził się zorganizowany ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dzisiaj, w demokratycznej
i wolnej Polsce, jesteśmy zmuszeni bronić naszych idei
i naszego stylu życia, które ucieleśniają ogrody działkowe
– od zawsze służące potrzebującym i społeczeństwu. Te
ogrody to nasze wspólne dziedzictwo, to jest dobro narodowe, które pozostawili nam nasi przodkowie, aby je zachować i rozwijać dla następnych pokoleń.
Czy potomni wybaczą nam utratę tego dziedzictwa, czy
też docenią nasze starania i wysiłki, aby pozostawić im to
dobro, które jest widocznym znakiem pracy i determinacji kilku generacji polskich działkowców? Czy ciężar tej
ogromnej odpowiedzialności nas przytłoczy, czy raczej
doda nam nowych sił do obrony naszych ponadczasowych
idei i wartości?
Dzisiaj, tu w Sali Kongresowej,
– gdy tak patrzę na Waszą jedność i zdecydowanie,
– kiedy widzę przed sobą determinację przedstawicieli
działkowców z Mazowsza, Górnego i Dolnego Śląska,
Opolszczyzny, Pomorza, Wielkopolski, Kujaw, Lubelskiego, Podkarpacia, Warmii i Mazur, Zachodniopomorskiego, Podlasia, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Małopolski
i Łódzkiego,
– gdy czytam te tysiące wystąpień działkowców z całej
Polski, protestujących przeciwko kolejnym atakom na nasze ogrody i organizację,
– i kiedy wreszcie widzę tu przed sobą ten MUR zbudowany z przekonań i woli kilkuset tysięcy polskich działkowców, to wiem, że tworzymy wielką i niepodzielną
rodzinę skupioną w jednym silnym Związku broniącym
idei zapisanych w tradycjach i ustawie o ROD i dlatego nie
mam najmniejszych wątpliwości, że zwyciężymy, że obronimy nasze wspólne dziedzictwo, że przyszłe pokolenia
będą z nas dumne i uznają, że 14 lipca 2009 roku polscy
działkowcy dokonali czegoś wielkiego i przełomowego
– że otworzyli nową, wspaniałą kartę w dziejach ponad
110-letniego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Dziękuję za uwagę.

IV. WYSTÑPIENIA WYGŁOSZONE
PODCZAS I KONGRESU PZD
A. WYSTÑPIENIA GOÂCI
1. Wicepremier Waldemar Pawlak
Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie
Posłowie, Panie Prezesie, Szanowni Państwo!
Spotykamy się w niezwykłej sytuacji, bo można by
zadać pytanie co to za Państwo, które obawia się dział-

kowców, co to za środowiska polityczne, które chcą
zniszczyć tak piękny i z tak wielkimi tradycjami ruch
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społeczny i czy tu chodzi tylko o grunty, przecież gruntów jest u nas dostatek. Ostatnio zmieniliśmy przepisy
i łatwiej jest o grunty budowlane, bo w granicach miast
nie potrzeba „odrolnień”, a na terenach wiejskich tylko te
najwyższe klasy ziemi wymagają tej procedury. Czy może tu głównie chodzi właśnie o zatomizowanie i rozbicie tej struktury społecznej i tych relacji między ludźmi, bo kiedy ludzie są podzieleni to łatwo ich wykorzystać, łatwo ich też sponiewierać i być może jest to jeden z tych niepisanych celów tego typu rozwiązań.
Zauważcie państwo, że kiedy chodzi o sprzedaż, prywatyzację, czy czasami wyprzedaż wielkich obszarów naszej
gospodarki, to takiej determinacji w obronie tej polskiej
własności, polskiej tożsamości trudno się w niektórych
środowiskach politycznych doszukać. Jeśli chodzi o pomysły, żeby położyć rękę na gotowe, na już uporządkowane, to czasami Ci, którzy w życiu wiele nie osiągnęli
mają wyjątkową umiejętność sięgania po cudze. Dzisiaj,
kiedy spotykamy się tu, na tej sali, żeby rozmawiać o tak
zdawałoby się podstawowej, prostej i bardzo oczywistej
sprawie dla każdego człowieka, który ma umiłowanie dla
natury, dla przyrody, dla takiego stylu życia, gdzie po ciężkiej pracy chce odpocząć w kontakcie z naturą, zderzamy
się z zadziwiającą polityką. Ale tak, jak Pan Prezes wspomniał te ćwiczenia mamy już dłuższy czas. Pamiętam
z początku lat 90-tych takie bardzo dramatyczne wydarzenia dotyczące spółdzielczości, szczególnie rozbicia
związków spółdzielczych. Zarzucano tam różne sprawy,
a dzisiaj jak popatrzymy, w miejsce tych związków spółdzielczych, które gromadziły pojedyncze spółdzielnie do
wspólnego działania, powstały często sieci dystrybucji
i handlu, które są poza naszą jakąkolwiek kontrolą. Z jednej strony duszą producentów krajowych, a z drugiej strony bardzo surowo wystawiają ceny dla konsumentów. Po
tych 20 latach doświadczeń warto wyciągać z nich wnioski, bo jeśli patrzymy na te rzeczy podstawowe to warto na
chwilę się zastanowić. Padło tu pytanie, co to jest polityka w takim pozytywnym określeniu bardzo ładnie ujął to
jeden z myślicieli Bernard Crick, który powiedział, że polityka to jest umiejętność zarządzania zróżnicowanym
społeczeństwem bez zbędnego użycia siły. Jeżeli dzisiaj
patrzymy na te wydarzenia XX wieku, gdzie zderzały się
wielkie ideologie tych, którzy uważali, że równość ponad
wszystko, z tymi którzy uważali, że wolność ponad
wszystko, to szukając takiego złotego środka trzeba zwrócić uwagę na potrzebę pomocniczości, potrzebę wsparcia,
czy po ludzku prosto mówiąc braterstwa, o którym zapomnieliśmy i szacunku dla dorobku ludzi. Jeśli chodzi
o moje środowisko polityczne, o PSL to mówimy o naszym planie, programie politycznym w takich trzech przestrzeniach: aktywne społeczeństwo, innowacyjna gospodarka, sprawne instytucje. Aktywne społeczeństwo to
jest właśnie społeczeństwo, które organizuje się w różne działania, bo nawet jeżeli czas kryzysu, tak jak Prezes Kondracki wspomniał przychodzi, kiedy są

trudności w utrzymaniu pracy, to jeśli ludzie są aktywni, jeśli sobie pomagają, jeśli maja możliwości aktywnego życia to potrafią sobie w tym kryzysie i pomóc
i poradzić. Jeśli spojrzymy na te doświadczenia 20 lat
i spojrzymy na to co dzisiaj się szykuje, to wiadomo, z
sondaży wynika, że podwyżek podatków, czy danin nie
będzie, bo byłoby to niepopularne, ale wygląda na to, że
rysuje się plan takiej generalnej wyprzedaży. Z jednej strony można by zastanawiać się jak się obronić, a z drugiej
strony czy nie zaproponować takiego pozytywnego pomysłu, pozytywnej idei, bo dzisiaj można po tych 20 latach powiedzieć, że jeżeli firma państwowa zachowała
swoja żywotność, miejsce na rynku, poradziła sobie
w tych trudnych doświadczeniach transformacji, to znaczy, że prawo własności do tej firmy nabyli jej pracownicy i jej kierownictwo. Może to nie jest faktycznie prawnie,
ale tak moralnie, bo pracownicy tą firmę utrzymali. Dzisiaj bardzo ważne byłoby, żeby w tych przeobrażeniach
stworzyć warunki do tego, aby wprowadzić taki program
powszechnej własności, w którym pracownicy będą mogli uczestniczyć w tych przeobrażeniach i będą mieli swego rodzaju prawo pierwokupu. Wspominam o tym tu,
w tym miejscu, bo państwo też w swoich przecież osobistych doświadczeniach często to umiłowanie kontaktu
z naturą działki łączycie z aktywna pracą zawodową i warto te projekty polityczne też w taki sposób otwarty prezentować. Myślę, że byłoby trochę ryzykowne, gdyby
pójść w takim kierunku, że każde środowisko musi mieć
swoją partię polityczną, bo wtedy spełni się ten mechanizm pełnego rozdrobnienia, wszyscy będą szli małymi
grupkami, a wtedy bardzo łatwo mogą zostać wyprowadzeni na manowce albo rozdeptani czy pokonani. Ja mogę powiedzieć o takim osobistym doświadczeniu, bo przez
lata mam zaszczyt i wielki honor uczestniczyć i tworzyć
środowisko Ochotniczych Straży Pożarnych. Tam jest trochę inna struktura, bo każda straż pożarna jest odrębnym
stowarzyszeniem, a Związek jest związkiem stowarzyszeń, mimo tego problemy są czasami podobne, pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy, jak to rozdrobnić, jak to
upaństwowić, jak to podporządkować. Pamiętam takie zabawne sytuacje, jak niektórzy nie rozumieli tych problemów, kiedy przechodziliśmy z rejestru administracyjnego
na sądowy, to w jednej ze straży, która miała ponad sto lat
złożono wniosek o rejestracje, młody asesor sądowy
sprawdził te dokumenty i wystosował takie pismo, że straż
ma w ciągu 7 dni uzupełnić wniosek o nazwiska i numery pesel założycieli pod rygorem wykreślenia z ewidencji. Tutaj macie podobne sytuacje, że część może nie
rozumie, jak działa to środowisko. Przecież w tego typu społecznościach ludzie mają przekonanie i mają zaufanie do osób, które je prowadzą, wybierają je
właśnie w demokratycznych wyborach, jeśli ktoś coś
nabroi, to nie ma zmiłuj, nie ma litości i przychodzi następca. Tu państwo znacie się dużo lepiej, niż ci lekarze
polityczni, którzy chcieliby uszczęśliwiać. Mamy też
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przykłady dotyczące spółdzielczości przecież wprowadzono takie rozwiązania na spółdzielczość, które nakładają
swego rodzaju wędzidła, czy różnego rodzaju ograniczenia w porównaniu do innych form własności i dlaczego
tutaj nie mówi się o nałożonych 2 lata temu na spółdzielczość mieszkaniową rozwiązaniach, które utrudniają życie, w porównaniu do firm prywatnych, czy wspólnot
mieszkaniowych. Jeżeli mówimy o równości działania
wobec prawa to wszystkie formy własności powinny być
dozwolone i spółdzielnia i stowarzyszenie i prywatna własność. Gdyby te formy były tak jednoznacznie najlepsze to
przecież na świecie dominowałaby wyłącznie jedna forma, a często nie mielibyśmy takich problemów jak ostatnio, że firmy które były bardzo komercyjne, przesadnie
komercyjne, zachłanne doprowadziły do ruiny praktycznie
gospodarkę światową i dlatego potrzebna jest taka rozsądna równowaga.
Na zakończenie chcę króciutko zacytować stanowisko
rządu, które przygotował urząd Pana Ministra Grabarczyka, Ministerstwo Infrastruktury: „Rząd dostrzegając potrzebę dyskusji nad ewentualną zmianą przepisów zwraca

uwagę, że cześć rozwiązań proponowanych przez autorów projektu ustawy o ogrodach działkowych ma charakter zbyt radykalny i daleko idący. Projekt założeń nowych
regulacji prawnych powinien być zdaniem rządu wynikiem szerokich konsultacji społecznych z udziałem organizacji skupiających działkowców oraz przedstawicieli
organizacji samorządu terytorialnego. Zważywszy, iż
przedłożenie projektu ustawy oraz wnioskodawców nie
zostało poprzedzone taką dyskusją i konsultacjami oraz z
uwagi na wskazaną wyżej nietrafność proponowanych
rozwiązań jak również brak oceny skutków finansowych
i społecznych proponowanych uregulowań rząd wnosi
o odrzucenie projektu ustawy o ogrodach działkowych zawartego w druku 1886”. Tu na tej sali są środowiska polityczne, które jeśli tylko będą chciały to spokojnie
odrzucą ten projekt i nie będzie żadnego ryzyka. Jeśli chodzi o moje środowisko jesteśmy tutaj razem z kolegami
Stanisławem Kalembą, który wiele lat poświęcił też obronie Waszego pięknego ideału społecznej działalności, Jerzym Stefaniukiem, kolegą Rackim, czy Walkowskim. Na
nas możecie liczyć. Dziękuję.

2. Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Szmajdziński SLD
Szanowni Działkowcy, Panie Premierze!
14 lipca zburzono Bastylię. My dzisiaj tutaj w Sali
Kongresowej Pałacu Kultury 14 lipca chcemy pokonać przeciwników pracowniczych ogródków działkowych. Jesteśmy tu posłowie Lewicy z Wami, bo Lewica
zawsze broniła i bronić będzie pracowniczych ogródków działkowych. Czynimy to w najgłębszym przekonaniu o sensie i wielkim indywidualnym i społecznym
znaczeniu ruchu, którego jesteście reprezentantami.
Tematem Kongresu, najważniejszą sprawą uczyniliście
przyszłość ogródków działkowych, to działanie w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, no i chciałoby się powiedzieć że szkoda, że tak bardzo aktualne,
dlatego że tam, gdzie jest społeczna aktywność, gdzie jest
społeczeństwo obywatelskie, tam powinny obowiązywać
stabilne reguły i zasady, tam nie powinno być niczego nadzwyczajnego. Troską władz, troską państwa, które wycofuje się z wielu obszarów powinno być stworzenie jak
najlepszych warunków do tego, żeby społeczna aktywność się rozwijała, żeby ludzie mogli realizować swoje
potrzeby. Gdyby tak się działo nie musielibyście tu dzisiaj wypełniać tej sali tak licznie. Szkoda, że te 20 lat wolnej Polski to dla działkowców i ich Związku stała walka
z zagrożeniami. Niektóre z nich mają charakter obiektywny, one wynikają z procesów cywilizacyjnych, ze zderzania się rozmaitych koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, różnie pojmowanych potrzeb społecznych, różnych wyobrażeń co do organizacji społeczeństwa
i zakresu jego prawa, ze zróżnicowanego stosunku do tra-

dycji, z różnicy interesów i siły i realizowania. Inne są bardziej subiektywne, podszyte interesami i politycznym
kontekstem. Tak jest u nas, tak jest w Polsce, gdzie aspekt
polityczny jest dominujący co trzeba stwierdzić z ubolewaniem i przykrością, to polityka w swoim bardzo zdegenerowanym prawicowym ujęciu, stworzyła naszym
działkowcom problemy, które od wielu lat spędzają im sen
z powiek i zakłócają poczucie bezpieczeństwa i nadzieje
na spokojną stabilną perspektywę. Aby tym zagrożeniom
sprostać potrzebny jest silny Polski Związek Działkowców, potrzebna jest skuteczna Wasza międzynarodowa solidarność, którą realizowaliście przez długi czas kiedy
przewodniczyliście Międzynarodowej Organizacji Ogrodów Działkowych, potrzebna Wam jest współpraca ze
związkami zawodowymi, bo to przecież pracownicze
ogrody działkowe. Szanowni Państwo, my ludzie lewicy
doceniamy ogromny wpływ, ogromne znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych, bo to jest przestrzeń przyjazna człowiekowi i przyrodzie, rodzinie i miastu, ma wielki
wpływ na życie rodzinne, na sposób spędzania czasu wolnego, na zdrowie fizyczne i psychiczne na kondycję społeczną, na budżety domowe i ekologię wreszcie. To azyl
we współczesnym świecie i mówię dlatego, żeby nie było wątpliwości, że myślimy tak samo, że jesteśmy naprawdę z Wami, nie tylko z powodów politycznych, tylko jesteśmy z Wami z powodu więzi emocjonalnej. Ta walka
będzie zwycięska, ta walka będzie skuteczna, jeśli będą te
sojusze, a one są, Jest Jan Guz i jest tego najlepszym do14

wodem, jak silne macie wsparcie w ruchu zawodowym,
ale to jest też wyjaśnianie przez Was politykom, że obowiązkiem polityka jest udzielanie działkowcom wsparcia
i pomocy, tak samo jak jest to obowiązkiem państwa, tu
żadnej różnicy być nie może. Na stronie internetowej PZD
jest wiele listów, niektóre są przejmujące. Znalazłem
wśród nich list Pani Mirosławy Krupińskiej-Chodak, właścicielki działki od ponad 30 lat, głęboko zaniepokojonej,
która pyta czy ktoś nas słuch, czy ktoś się liczy z naszą
opinią. Odpowiadam tak Pani Mirosławo, są politycy, są
partie polityczne, które Panią słyszą i które respektują prawa działkowców i nie mówią tego gołosłownie. Moje
ugrupowanie udziela skutecznego wsparcia polskim działkowcom, w IV kadencji Sejmu RP w latach 2001–2005
Klub Parlamentarny SLD przygotował i przedłożył projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, której
celem było stworzenie odpowiednich mechanizmów
prawnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie,
a tym samym należyte wykonywanie ważnych zadań na
rzecz społeczności lokalnych. Projekt ten respektował
fakt, że najliczniejszą grupą wśród działkowców stanowią
przedstawiciele najuboższych warstw społeczeństwa, a ich
działki gwarantują im nie tylko możliwość odpoczynku,
lecz także istotne wsparcie skromnych rodzinnych budżetów. Ustawa ta uchwalona przez Sejm 8 lipca 2005 r. przy
sprzeciwie posłów PiS, PO i LPR została przyjęta przez
środowisko działkowców z zadowoleniem i satysfakcją,
jako ta która spełnia Wasze oczekiwania, ale jak widać nic
nie jest dane raz na zawsze. Właśnie szkoda, wciąż pojawiają się opinie ze strony PiS, a także w nieco bardziej
skrywany sposób ze strony PO o potrzebie rewizji tej ustawy. Celem jest likwidacja struktur PZD i otwarcie drogi,
na której końcu jest przejęcie atrakcyjnych przecież inwe-

storsko terenów ogrodów działkowych i ich zagospodarowanie na bardziej intratne finansowo cele. Klub Poselski Lewica stanowczo sprzeciwia się i będzie konsekwentnie działał na rzecz niedopuszczenia do zrealizowania tej inicjatywy i podobnych inicjatyw. W czwartek
wieczorem w głosowaniu damy wyraz naszej postawy.
Nie zgadzamy się na iluzoryczne uwłaszczenie i automatyczne wywłaszczenie. To dziwne, jak można mówić, że
prawica jest prospołeczna, że odbiera Lewicy pole do
działania. Przecież jest antyspołeczna i antypracownicza
i to widać każdego dnia. Ważne jest to, że ten sposób myślenia podziela wiele samorządów terytorialnych i obecność koleżanek, kolegów, samorządowców na tej sali jest
tego najlepszym dowodem. Ważne jest również, że tak samo myśli Unia Europejska i Rada Europy, które doceniają działalność narodowych związków działkowców
i widza potrzebę wspierania przez państwo działalności
działkowców, ich słusznych praw i zapewnienia poczucia
bezpieczeństwa. Naszym zadaniem parlamentarzystów
jest pytanie rządu, jak te zalecenia i dyrektywy, uchwały
Unii Europejskiej i Rady Europy realizuje polski rząd, polskie władze. Dobre przemówienie, to krótkie przemówienie.
Marek Grechuta, kiedyś znakomity polski baryt zaśpiewał taki utwór, którego pierwsze słowa zaczynają się pamiętajcie o ogrodach przecież stamtąd wyszliście.
I dzisiaj te słowa, ten Kongres kieruje do polskiej opinii
publicznej, żeby pamiętać o ogrodach, ponieważ wszyscy
z tych ogrodów wyszliśmy. My nie ustaniemy w pół drogi, choćby w oczy ciął wiatr i będziemy walczyć o ogrody działkowe, będziemy walczyć o ich najlepsze warunki dla rozwoju. Wszystkiego dobrego.

3. Senator Mieczysław Augustyn PO
Panie Przewodniczący,
Szanowni Delegaci, Goście!
Życie pełne jest niespodzianek, okazało się, że nawet
Pan Marszałek Szmajdziński wierzy, że wszyscy wzięliśmy się z raju. To dobrze, że wzywa byśmy nigdy o tym
nie zapomnieli. Natomiast chciałem Państwa zapewnić,
że nie ma żadnej skrywanej niechęci wobec pracowniczych ogrodów działkowych w PO, nie ma żadnego podtekstu w stanowisku, oficjalnym stanowisku PO i jego
Klubu, które chciałbym Państwu przedstawić. Mianowicie chciałem wyrazić radość, że również posłowie, a zapewne gdyby była taka konieczność senatorowie
z innych Klubów przyłączą się do nas, by w czwartek
odrzucić ten zły, nieprzemyślany projekt PiS. Robimy
tak dlatego, że chcemy oprzeć budowę polskiej demokracji na fundamencie społeczeństwa obywatelskiego.
Cenimy działalność organizacji pozarządowych, także

tych które być może wywodzą się z innych nurtów i innych kierunków, ale trzeba tu mocno powiedzieć, że leży
to w naszym żywotnym interesie politycznym, ponieważ
wszyscy dobrze wiecie, jak ogromna rzesza działkowców
to szczerzy, prawdziwi zwolennicy PO. Nikt żadne ugrupowanie, żaden światopogląd nie ma prawa zawłaszczać
sobie tego fantastycznego dorobku, kilkudziesięciu lat pracy działkowców dla rozwoju ich pasji, dla rozwoju tego,
co pokochali. Dlatego ma Pan rację Panie Przewodniczący, politycy niech zostawią ogrody w spokoju, a nimi
niech zajmą się działkowcy. Opowiadamy się za samorządnością, chcemy przekazywać jak najwięcej możliwości działania samorządom, ale także organizacjom pozarządowym. Zasada pomocniczości jest w centrum całej
idei budowy PO, jakże moglibyśmy poprzeć projekt,
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który idzie w poprzek tym dążeniom, który nie liczy
się z głosem samorządów, a wręcz im szkodzi, dlatego
to nasze stanowisko, nie ze względów ściśle politycznych
i z szacunku dla wielu spośród Państwa, ale także z rozsądku bierze swoje źródło. Ja osobiście, jako Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,
patrzę na rodzinne ogrody działkowe pod innym kątem,
o którym cieszę się, że się tutaj nie zapomina. Ogrody
działowe to jest prawdziwy azyl, prawdziwe miejsce wytchnienia dla ogromnej rzeszy seniorów. Dodam tutaj, to
nie przypadek, że jest tutaj posłanka Janowska, że jest Pan
poseł Racki, bo oni są moimi wiceprzewodniczącymi w
Parlamentarnym Zespole ds. Osób Starszych. Cieszę się,
że podzielają tę opinię, jak ważne są ogrody działkowe dla
ludzi trzeciego wieku. Jeśli Europa staje przed wyzwaniem, jakim jest starzenie się społeczeństw, jeśli Polska
ma temu wyzwaniu podołać, to musi i będzie doceniać
działalność takich organizacji, jak Wasza. Chciałbym jeszcze jako Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Spo-

łecznej powiedzieć, że nieraz zdarzało nam się szukając,
choćby jakiejś częściowej odpowiedzi na problemy ludzi,
którym grozi wykluczenie, którym zagląda w oczy bieda,
nieraz popieraliśmy te współpracę, która jest konieczna,
by choćby w niewielki stopniu dać tym ludziom szansę poprzez możliwość wyprodukowania własnymi rękami tego, co potrzebne na dziś, zaraz do przetrwania.
Ogrody pełniły i pełnią tę rolę na szczęście coraz rzadziej,
ale jeszcze wciąż zwłaszcza teraz na nowo jest to rola ważna. Warto doceniać tę strukturę, która to umożliwia. Warto widzieć wartości, które kierują państwem i wierzę, że
trzymając polityków z daleka Związek będzie się trzymać razem i jak prawdziwy ruch obywatelski, będzie
się domagał równouprawnienia. Własność jest ważna
dla wolności, ale własność nie jest jedyną demokratyczną
wartością, której warto bronić. Samorządność, społeczeństwo obywatelskie bywa czasem ważniejsze i teraz właśnie chciałem o tym państwa zapewnić. Dziękuję.

4. Poseł Zdzisława Janowska SDPL
Panie Prezesie, Szanowni Delegaci,
Szanowni Działkowcy,
Wspaniali Przedstawiciele dzisiejszego Kongresu!
Przyjechaliście z całej Polski, żeby debatować o niezwykle dla Was ważnej sprawie. Chciałabym w swoim wystąpieniu przypomnieć ostatnie nasze miesiące walki o ogrody działkowe, chciałabym również zapewnić, że jesteśmy
pewni, że wygramy tę batalię. Występuje tutaj w imieniu
kolegów będących po lewej stronie Sejmu, a ostatnio niewielkiego koła SDPL. Pan Marek Borowski zamierzał
również w dzisiejszym spotkaniu uczestniczyć, ale trwa
debata o finansach państwa, o budżecie. W związku z tym
ja będę starała się tutaj wystąpić w naszym imieniu. Jest
przecież tak dużo osób, które zgłaszały Wasze propozycje i mocno walczyły, także nie jestem tutaj tylko w imieniu naszego Koła, ale także wielu, wielu posłów. Chcę
jeszcze raz przypomnieć, że Państwo jesteście przedstawicielami wspaniałego środowiska, jesteście tymi,
którzy pracowali i którzy na swoje dojrzałe lata zamierzali i zamierzają być w oazie spokoju w ogrodach
działkowych. Jesteście osobami, które wieńczą swoje
dzieło właśnie w tym miejscu. Ogrody działkowe wspaniale zorganizowane poprzez organizacje, jaką jest
Krajowy Związek funkcjonują w tak wielu miejscach
i w tak wielu miejscowościach w całej Polsce. Kiedy występowałam ostatnio w debacie dotyczącej przedłożonego projektu Pana Dery, projektu rzekomego uwłaszczenia
ogrodów działkowych, miałam w ręku setki waszych listów, świadomie wniosłam je na trybuny, jednocześnie
mówiąc, że te listy napłynęły z całej Polski, a więc Poznań, Wrocław, Ząbkowice Śląskie, Nowy Sącz, Strzelin,

Trzebnica, Ostrołęka, Oleśnica, Toruń, Bydgoszcz, Milicz,
Kamieniec Wrocławski, Słupsk, Kraków, Warszawa,
Łódź, Wy tu jesteście wszyscy, witam serdecznie tych,
którzy nieustannie bojąc się o swój los, alarmują nas jak
Wam jest ciężko i przykro. Otóż przytoczę słowa nestora
Pana Stefana Wawrzynowicza, z biuletynu informacyjnego, Prezesa stulecia polskich ogrodów działkowych. Pan
Wawrzynowicz w imieniu Państwa właśnie mówił o idei,
o istocie, o tym wielkim skarbie, którym są ogrody działkowe, mówił o wielkiej potrzebie zorganizowania się
i o wielkiej potrzebie utrzymania status quo organizacji
jaką są polskie ogrody działkowe. Charakterystyczne dla
państwa wypowiedzi i chyba jest zrozumiałe, jest to, że
Ci którzy przychodzą do ogrodów, którzy tam są, którzy
pokoleniami są w tych ogrodach, ale są również i nowe
osoby nie potrafiłyby w myśl projektu Pana Dery zarządzać, tworzyć wspólnot. Ogródki działkowe nie mają
szans na przetrwanie bez solidnie wykwalifikowanych
struktur. Przychodzą nowi działkowicze, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy, nie są do tego przygotowani, a
więc ta struktura, która jest, która się sprawdziła, która jest demokratyczna nie może jednego dnia być zlikwidowana. Otóż jeszcze raz chce podkreślić, że projekt
ustawy jest właściwie mamieniem Państwa. Tak jak podkreślał Pan Prezes w swoim wystąpieniu, to jest iluzoryczne dochodzenie do własności, to jest złożenie wniosku
o własność w sytuacji, kiedy gminy nie mają uporządkowanego swojego stanu prawnego. 80% gruntów, na któ16

rych jesteście nie ma uregulowanego stanu prawnego,
więc do kogo jest skierowana ta propozycja. Propozycja
jest skierowana do osób, które po pierwsze maja pieniądze, które mają jakieś dziwne pomysły i z naszych tutaj
domysłów i informacji wynika jednoznacznie, że ktoś np.
chciałby za bezcen się uwłaszczyć. Załóżmy, że mu się to
uda, ale zachodzi pytanie czy przypadkiem nie czyni tego
w określonym, swoim własnym interesie, czy nie chciałby tego swojego za bezcen kupionego gruntu i ewentualnie powiększonego sprzedać, wtedy kiedy wejdzie na
teren ogródków działkowych np. deweloper i będzie
chciał budować apartamentowce. Wtedy grunt będzie rzeczywiście bardzo wiele wart. Pragnę przypomnieć ten zapis, który mówi o tym, że gmina ma się pozbywać gruntów. Jakaż to rozsądna gmina będzie chciała się pozbywać
gruntów i to jeszcze za bezcen i bez rekompensaty, a więc
to jest to mamienie Państwa. Stąd też za wszelka cenę
trzeba utrzymać status quo. Ja chce powiedzieć, że stoczyliśmy wielką batalię parę miesięcy temu, cieszę się, że
PO zmieniła swoje stanowisko, cieszę się że Pan senator
wspominając o naszej wspaniałej pracy w senackiej Komisji na rzecz Osób Starszych zadeklarował dzisiaj stanowisko Platformy. Ono uspokaja, ono musi Państwa uspokoić, ale jeszcze nie tak dawno z siedzącym tutaj na sali
kolegą Szczepańskim wychodziliśmy ze skóry, żeby wygrać zapis, który mówił, że w wyniku budowania dróg,
ogrody działkowe będą miały szanse na odtworzenie, to
była wielka batalia. Przykro mi mówić, bo dzisiaj krytykujemy PiS, ale to wówczas PiS nam pomogło i myśmy
jednym głosem odrzucili ostatecznie poprawkę Senatu
i żeby stało się to, co jest dzisiaj, ażeby Państwo będący
w ogrodach działkowych, w sytuacji pojawienia się potrzeby budowania dróg mieli szansę na przeniesienie się

gdzieindziej, bo tego nie było. A więc widzicie Państwo,
a jednocześnie mówicie niech politycy zostawią działkowców w spokoju, jak to jest możliwe, kiedy co chwilę coś
się dzieje, raz PiS, czyli dzisiaj, ale 2–3 miesiące wcześniej PO miała pomysły pozbawienia Państwa ogrodów
działkowych w sytuacji budowy dróg, jak można zostawić Was w spokoju. Jestem absolutnie przekonana, że jutro nam się uda odrzucić w I czytaniu projekt PiS, ale czy
to będzie koniec, czy coś się nie urodzi w głowach polityków, ażeby jeszcze na nieszczęście Państwa niepokoić.
Mnie jest ogromnie przykro, że jesteście nękani, że żyjcie
w niebezpieczeństwie, że macie zagrożone poczucie bezpieczeństwa, Państwo nie macie 20–30 lat, jesteśmy tu
grupą bardzo dojrzałą, na sali siedzą dojrzali ludzie, którzy chcieliby mieć spokój na tych swoich ogrodach działkowych i ja wiem jak wy się boicie, jak się martwicie,
żyjecie ciągle w stanie niepokoju, dowodem jest to, że ciągle musicie się aktywizować i z pełną determinacją walczyć o to, co ukochaliście. Z tego powodu jest mi ogromnie przykro i na koniec chciałabym w związku z tym doceniając istotę ogrodów, tą wspaniałą solidarność międzypokoleniową, tą potrzebę bycia w ogrodach szczególnie
w sytuacji bardzo trudnej ekonomicznie, a więc te wszystkie sprawy dotyczące aktywnego wypoczynku, łączenia
się solidaryzowania, zaspokojenia świadczeń również socjalnych, bo Państwo przecież korzystacie z tych ogrodów
w tych bardzo trudnych czasach jest to szczególnie ważne. Na koniec chciałam Państwa zapewnić, że nie możemy zostawić was bez opieki, cały czas chcemy być
aktywni i bezwzględnie proszę się uspokoić na najbliższe
tygodnie, miesiące, lata ponieważ tę jutrzejszą batalię na
pewno wygramy. Wszystkiego dobrego.

5. Poseł Stanisław Kalemba Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL
Szanowny Panie Przewodniczący,
Panie Prezesie, Panie Marszałku, Zacni Delegaci!
W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa
Ludowego serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy, historyczny, pierwszy Kongres Polskiego Związku
Działkowców. Jest mi szczególnie miło w nim uczestniczyć, gdyż sprawy działkowców zawsze były mi bliskie i
chętnie przeze mnie, jako posła były podejmowane. Pragnę przekazać wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania serdeczne pozdrowienia od całego naszego Klubu,
a szczególnie Przewodniczącego Klubu Poselskiego PSL
Stanisława Żelichowskiego. Pozdrawiam wszystkich
działkowców polskich, ale nie kryję, że szczególnie jestem wdzięczny za tą edukacje i kontakty działkowcom
wielkopolskim, a szczególnie Zarządom Okręgowym
w Pile i w Poznaniu. Stanowisko PSL jest bardzo jasne,
wysoko oceniamy ustawę o rodzinnych ogrodach dział-

kowych z 8 lipca 2005 r., którą przecież gorąco popieraliśmy.
W imieniu całego naszego klubu Poselskiego PSL
oraz całego Stronnictwa, które zawsze dbało o polskich
działkowców, pragnę tu dzisiaj przed Państwem
oświadczyć i zapewnić, że proponowanych zmian z tego druku PiS-owskiego nie poprzemy, to głosowanie
będzie w czwartek. Po takiej dogłębnej analizie Klub
uznaje, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest
nowoczesna i zgodna ze standardami europejskimi, oraz
właściwie reguluje te relacje wewnątrz związku przez relacje PZD z organami administracyjnymi. Słusznie chroni ona działkowców. Za utrzymaniem obowiązującego
prawa są także działkowcy, ja dziękuję za te tysiące listów,
które docierają do Klubu, na nie trudno odpowiedzieć, ale
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to są całe segregatory i stanowiska indywidualne, Zarządów Okręgów, ale co jest chyba najbardziej istotne samych rodzinnych ogrodów działkowych i ponad te 600
tysięcy podpisów. Działkowcy przedstawili swoje uzasadnione obawy co do zapowiadanego uwłaszczenia, a raczej
i tu jesteśmy zgodni przekonanie, że zostaną oni w większości wywłaszczeni bowiem szczególnie w dużych miastach ponad połowa działek nie jest ujęta w planach
zagospodarowania przestrzennego na tereny zielone
Naszym zdaniem projekt zaproponowany przez PiS
narusza zasady państwa demokratycznego i budzi faktycznie zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją,
obawy, że nastąpi nacjonalizacja mienia będącego własnością działkowców. Ponadto może rozbić i osłabić
działkowców, ze względu na różny stan prawny (własność, dzierżawa, użytkowanie – co ze wspólną infrastrukturą) i faktycznie może doprowadzić do likwidacji
ogrodów działkowych w Polsce.
Naszym zdaniem nie można proponować tak radykalnych, drastycznych rozwiązań bez żadnych rozmów, konsultacji z około milionową organizacją obejmującą miliony osób, a więc walcząc z nimi, czy też działając zdecydowanie przeciwko nim, szczególnie kiedy dotyczy to
około miliona rodzin o niewielkich dochodach, dla których działka jest całym życiem, pracą, zdrowiem, wypoczynkiem, oazą spokoju, często wyjątkowym dorobkiem
całego życia. Nie chcemy, aby Wasze środowisko spotkał taki los, jaki spotkał środowisko ponad 400 tysięcy byłych pracowników państwowych gospodarstw
rolnych, tylko dlatego, że oni nie mieli reprezentacji.
Tu Pan Prezes mówił jakie są wzorce, doświadczenia,
przecież to są nawiązania do najlepszych wzorców europejskich, dzisiaj unijnych. Ale co szczególnie dla PSL jest
ważne, że ta tradycja Wasza i ta nowoczesność, wpisana w
organizację i działalność PSL też ponad 110 lat, my nigdy nie zostawimy Was samych i nie będziemy w stosunku do Was obojętni.
Dlatego jesteśmy też za zachowaniem ponad 112-letniej
idei ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, a dzisiaj
szczególnie tego rodzinnego. Wszelkie zmiany w prawie

powinny być wdrażane we współpracy, konsultacji,
współdziałaniu, a nie na zasadzie działania przeciw. I tutaj Szanowni Delegaci trzeba wiedzieć, że przy tych zmianach w specustawie drogowej na drogi publiczne to Klub
PSL zdecydował o tym, że dzisiaj przywrócono przepisy
o odszkodowaniu za nasadzenie, za majątek na działkach
i tereny zamienne. I tu chciałbym podziękować kolegom
z mojego Klubu i poprawka, która została przyjęta przez
Sejm była zgłoszona przez nasz Klub, a przygotowana
przez Posła Janusza Piechocińskiego, co przywróciło zapisy właśnie z tej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego nie należy
uszczęśliwiać Was działkowców na siłę, wbrew Waszym
postulatom. Należy dać Wam święty spokój do pracy i wypoczynku na działkach. Należy pomagać a nie straszyć
niepewnością o losy działek i ich organizacji. W imieniu
Klubu Poselskiego PSL mogę Was zapewnić, że wszelkie
zmiany proponowane w polskich przepisach prawnych
będziemy konsultować z Polskim Związkiem Działkowców i mocno wsłuchiwać się w Wasze głosy.
W dzisiejszym dniu, z okazji Kongresu, pragnę, w imieniu swoim i wszystkich ludowców, życzyć Wam konstruktywnych dyskusji, ciekawych wniosków, a przede wszystkim życzyć Wam jedności. Nie dajcie się podzielić. Zadbajcie o to, byście mieli godną reprezentację, z którą
wszyscy będą musieli się liczyć.
Na koniec takie spostrzeżenie trzeba znać prawdę obojętnie jak a ona jest. Ja z wielkim szacunkiem do Pani Poseł Janowskiej nas było kilku, którzy stanęli na pierwszej
linii, ale też trzeba powiedzieć, że w ostatecznym głosowaniu z Klubu Pani Poseł tylko Pani głosowała za przywróceniem terenów zamiennych i odszkodowań, dwóch
posłów głosowało przeciw, a pozostałych nie było i też
trzeba znać taka prawdę, bo inaczej wszyscy pięknie mówią, później są efekty takie, jakie są. Wszystkiego dobrego. Pozwolę sobie zostawić nasze stanowisko Panu
Przewodniczącemu, żeby był dokument o jasnym, precyzyjnym stanowisku Klubu Parlamentarnego PSL. Dziękuje za uwagę.

6. Poseł Jan Kulas PO
Panie Przewodniczący, Panie Prezesie,
Szanowne Prezydium, Szanowni Goście,
Czcigodne Panie, Czcigodni Panowie,
Szanowni Działkowcy!
Chciałbym serdecznie Was pozdrowić jako działkowiec.
Politycy składają piękne deklaracje i dobrze, ale jestem
także działkowcem, nie tylko parlamentarzystą PO – Pracowniczy Ogród Działkowy im. Jana Kasprowicza Tczew,
piękny region pomorski. Panie i Panowie pracownicze
ogrody działkowe to coś dla nas bliskiego i ważnego, to

najbliższe nasze rodziny, to także rodzice, krewni, piękny
czas, który my spędzamy w weekendy, ale patrząc na moje miasto rodzinne – Tczew, bo małe ojczyzny najlepiej
uczą rzeczywistości. W Tczewie mieście 60 tysięcznym
w pięknym regionie pomorskim mamy kilkanaście ogrodów działkowych, znakomicie utrzymanych, prowadzo18

nych, 3–4 tysiące mieszkańców Tczewa chlubi się, że jesteśmy działkowcami, to też miasto Tczew wyróżnia
w skali kraju, nie tylko regionu pomorskiego. Jest to miasto pięknych wspaniałych ogrodów działkowych. Władze
Tczewa są dumne, że mają takich działkowców, to jest
przykład współpracy, to jest przyjaźń, to jest współdziałanie od wielu, wielu lat. Bardzo chciałbym podziękować
Panom Prezesom ogrodów działkowych z Tczewa, ale
także z całego regionu pomorskiego. Myślę, że Tczew
i Pomorze to piękny przykład wspaniałego współdziałania. Panie Prezesie, Panie i Panowie 200 głosów PO,
około 30 głosów PSL, około 60 głosów Lewicy, razem
blisko 300 głosów, to w najbliższy czwartek zdecyduje
o naszym zwycięstwie. Tu nie ma żadnych wątpliwości,
tu się nie damy podzielić, tu nie będziemy uprawiali rywalizacji politycznej, tu jesteśmy zgodnie, tu jest solidarność
w tej sprawie. Zdecydujmy prosto, jasno i skutecznie ustawa o ogrodach działkowych PiS-u jest zła z wielu powodów, przede wszystkim trzeba przytoczyć argument
o jej niezgodności z Konstytucją, narusza ona dobra
także samorządu terytorialnego. W tak ważnej spra-

wie dla miliona obywateli, a praktycznie z rodzinami
kilku milionów obywateli nie było uczciwych konsultacji i dialogu społecznego, tak stanowić prawa nie wolno. Panie i Panowie ja z poczuciem satysfakcji, z pełnym
przekonaniem dołożę ten swój jeden głos na te trzysta. Tu
możecie być tego pewni, z przekonaniem i satysfakcja, to
jest ważne, bo jesteśmy działkowcami. Ale ponieważ najkrótsze przemówienia są najlepsze to Panie Przewodniczący, szanowni Państwo chciałbym życzyć po ludzku
każdemu dużo zdrowia, aby na kolejnym Kongresie nikogo z nas nie brakowało. Proszę to sobie wziąć do serca
i dbać o zdrowie, bo ogrody działkowe wspierają nasze
zdrowie oczywiście. Ja życzę dobrego samopoczucia,
pięknego lata.
W końcu sierpnia spotkamy się w Tczewie, Gdańsku lub
gdzieindziej na naszych pięknych dożynkach ogrodniczych. To wspaniała tradycja, dożynki ogrodnicze nikt
o tym jeszcze nie mówił, jak my się z tego cieszymy i radujemy. Prawdziwe święto plonów naszych ogrodów
działkowych. I zupełnie na zakończenie dobrych owocnych, przyjaznych obrad życzę. Dziękuję.

7. Marszałek Józef Zych Przewodniczący Komisji Odpowiedzielności Konstytucyjnej
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie!
Serdecznie dziękuje za zaproszenie na I Kongres Związku Działkowców, co prawda bardziej czuję się jako działkowiec uczestnikiem niż gościem, ale tak czy owak cieszę
się z możliwości uczestniczenia w Kongresie. Jako Poseł
na Sejm Rzeczpospolitej przez 20 lat, bo od tylu lat jestem
nieprzerwanie w Sejmie, brałem udział zarówno w obronie ustawy, jak i w proponowaniu określonych rozwiązań,
występowałem w tym czasie w różnych rolach i prowadziłem obrady wtedy, kiedy były zgłaszane zmiany ustawy. Mam zatem prawo wyrazić swój pogląd na sprawę,
która dotyczy wszystkich polskich działkowców, w sposób racjonalny, zgodny z Konstytucja, a przede wszystkim odpowiadający ich żywotnym interesom, a te
powinny determinować wszelkie działania władzy. Panie i Panowie tak się dzieje w polskiej rzeczywistości, że
gdy określone ugrupowanie, czy ugrupowania zamierzają przeforsować swoja koncepcję gospodarczą czy społeczną uzasadniają to wyłącznie interesem społecznym
i troską o obywateli odżegnując się od politycznych wpływów i politycznego interesu. Praktyka jest jednak nieco
inna. Oczywiście w XX-leciu licząc od pierwszych demokratycznych wyborów były i są ugrupowania parlamentarne i pozaparlamentarne, które troskę o obywateli,
a szczególnie troskę o najbardziej potrzebujących traktowały poważnie. Nie przesadzę, jeśli powiem, że jednym
z tych ugrupowań było PSL. Jednym z zarzutów stawianych Związkowi, a zwłaszcza obowiązkowej przyna-

leżności jest rzekoma niezgodność z Konstytucją, co do
tej niezgodności można przytoczyć tu kilka przykładów. Na gruncie polskiego prawa wspaniale działają
związki, a zwłaszcza samorządy, do których przynależność jest obowiązkowa, wymienię tutaj chociażby
samorząd adwokacki, radcowski czy notarialny. Byłem współtwórcą samorządów radców prawnych, największej z korporacji prawniczych i mogę stwierdzić,
że gdyby nie obowiązkowa przynależność do samorządu radców prawnych, do początku trudno byłoby osiągnąć to, co dziś jest we władaniu tego samorządu.
Niechęć polityczna czy ideologiczna, nigdy nie powinna
stanowić podstawy do działania, które mogą przynieść
więcej szkody niż pożytku. Panie i Panowie z danych
przedstawionych na Kongres wynika, że Związek zrzesza
milion członków, można zatem w przybliżeniu przyjąć, że
bezpośrednie pożytki z działek uzyskuje o wiele więcej
członków rodzin działkowców, że na działkach odpoczynek spędza co najmniej drugie tyle członków rodzin. Zachodzi zatem pytanie, czy troszcząc się o działki przez
wiele lat, ciesząc się z ich posiadania, nasi rodacy nie
zasługują na to, aby ich zapytać, jak oni widza dalszą
przyszłość i swoją i uprawianych działek. Doskonale
rozumiemy, że każdy z nas chciałby być właścicielem
działki, ale chciałby, aby posiadanie to zostało przyznane
bez łączenia tego z likwidacją Związku, czy też przez decyzje administracyjne. Nie mielibyśmy nic przeciwko te19

mu, gdyby ustawowo uregulować sprawę własności, bez
opłat, bez wcześniejszego przekazywania działek organom samorządu i bez ingerowania w sprawę przynależności do Związku. Ponieważ jednak więcej jest wątpliwości, co do proponowanych rozwiązań, logika nakazuje,
aby chronić to, co na dzień dzisiejszy przynosi pożytek
i satysfakcję działkowcom. Nie oznacza to wcale, iż należy poszukiwać korzystniejszych i satysfakcjonujących
rozwiązań. Panie i Panowie to, co nasz Związek, mój
Związek uczynił na rzecz działkowców, co uczynił
w dniu dzisiejszym i ta wasza obecność świadczy o tym,
że my potrzebujemy działek, że my akceptujemy działania, które są podejmowane i w tym zakresie mamy
szerokie poparcie. Sądzę, że wyniki dzisiejszego zjazdu
i te tysiące zebranych uchwał i oświadczeń musza być

znane również w Europie. To nie jest tak, jak niektórzy
chcieliby, żeby pokazać, że my jesteśmy enklawą, która
nie rozumie Europy i te doświadczenia wymagają spopularyzowania. I proszę pozwolić na osobiste odniesienie,
ponieważ tak się składa, że na początku sierpnia ukazuje
się IV wydanie mojej książki „Trudna lekcja demokracji”
traktująca o 20 latach naszej działalności parlamentarnej,
politycznej. Zakończę ją sprawozdaniem z dzisiejszego
zjazdu i pozwolę sobie przesłać te egzemplarze na ręce
zarządu, a póki co pozwolę sobie wręczyć na ręce Pana
Prezesa III wersję tejże książki. Panie i Panowie jestem
całym sercem z Wami bo jestem jednym z Was. I ja bym
nie chciał dzisiaj was zapewniać, że my zwyciężymy, bo
my nie musimy zwyciężać, bo my jesteśmy u siebie, bo
my będziemy decydować. Dziękuję.

8. Jan Guz, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Panie Prezesie, szanowne Prezydium
a nade wszystko bracia działkowcy!
Jestem dzisiaj z Wami, bo historia ogrodów działkowych jest wspólna z ruchem zawodowym. To wiele ogrodów jest nadal ogrodami pracowniczymi. Dziś koleżanki
i koledzy z ust wielu polityków płyną słowa poparcia
i sympatii. Dziś macie wielu przyjaciół i bardzo ciepłe serdeczne pozdrowienia, a także deklaracje. Przyłączam się
do tych głosów, które mówią że trzeba być ostrożnym i
bacznym i uważać na padające propozycje, zapisywać je
w wielu protokołach, albowiem oprócz tych deklaracji, że
macie poparcie, że złą ustawę odrzucimy to zarazem padają słowa- ale zaproponujemy nową ustawę. Ale już
w tych propozycjach nie mówi się co będzie w tej nowej
ustawie. Dlatego będąc także, jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Trójstronnej podnosiłem niejednokrotnie problem ogrodów działkowych, zwracając uwagę że ta
niekorzystna ustawa po prostu nie była konsultowana społecznie. Nie zasięgano informacji i opinii. Czy taka możliwość w naszym parlamencie może zaistnieć, czy taką
ustawę można uchwalić? Zdecydowanie odpowiadamy
nie. Z pewnym zdziwieniem i zażenowaniem odebrałem
głosy, wcześniej propozycje klubu pisowskiego, proponujące tak złą ustawę. Albowiem ten klub wielokrotnie na
ustach miał słowa o dobro polskiej rodziny, o polską rodzinę. To pytanie, dlaczego proponuje likwidację rodzinnych
ogrodów działkowych. Przy tej trosce o rodzinę wypowiadanych przez polityków na pewno trzeba dopisać i tą troskę, tą troskę o ogrody działkowe, o możliwość wypoczynku. Drodzy przyjaciele, jak ogrody działkowe w dużej części brały swój początek od ogrodów pracowniczych, to na tej sali trzeba przypomnieć, że już odebrano

nam wiele uprawnień, odebrano nam godziwe emerytury
i renty, odebrano nam godziwą waloryzację, zaniżono wynagrodzenia z pracy a teraz chce się odebrać ogrody działkowe, czyli możliwość spędzenia czasu wolnego. My
w związkach zawodowych wspierając te inicjatywy Polskiego Związku Działkowców i poszczególnych ogrodów
uznaliśmy, że próba przeprowadzenia uwłaszczenia to jest
po prostu atak polityczny i być może tak jak dzisiaj z wielu ust płynęły słowa poparcia szkoda, że nie było tych którzy byli autorami tej ustawy, bo być może na tej sali
zadeklarowaliby ze chcieliby dobrze i zapewne takie deklaracje dzisiaj byłyby potrzebne. Deklarujemy drodzy
przyjaciele poparcie do dotychczasowych Waszych działań, uważamy, że ogrody powinny mieć charakter rodzinny, powinny zostać w dotychczasowej formie, a to
działkowcy sami powinni decydować o ich przyszłości.
Dlatego z dużą uwagą będziemy analizować i śledzić dalsze propozycje, które będą płynęły ze strony rządu. Jesteśmy otwarci na dalszą z kolegami i koleżankami
współpracę Uważam, że tak jak dotychczas wspólnie będziemy występować w obronie ogrodów działkowych i
wspólnie będziemy się troszczyć o to, aby dobra na których pracujecie pozostały w Waszym władaniu. I nikt inny tylko działkowcy powinni decydować o swojej
przyszłości. Życzę Wam dalszej determinacji w walce
o Wasze uprawnienia, życzę zdrowia wszystkim, którzy
pracują na działkach. Życzę pomyślności i powodzenia
w dalszej realizacji tych zadań, które sobie przyjęliście.
Wszystkiego najlepszego.
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9. Tadeusz Krzakowski Prezydent Legnicy
Panie Przewodniczący, szanowni Państwo!
Przyjechałem do Państwa z Legnicy, stutysięcznego
miasta na dolnym Śląsku wraz z grupą samorządowców,
kierując się troską o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. Siedzą tam na galerii – pozdrawiam Was. Myślę,
że są jeszcze inni samorządowcy, są tu koledzy z Złotoryi
i Polkowic i innych miast, ale również samorządów które
z pewnością troszczą się o ogrody działkowe i rodzinne
ogrody działkowe widząc w Państwa strukturach partnerów. Drodzy Państwo jesteście trwałym elementem przestrzeni społecznej, ale i przestrzeni materialnej naszych
miast. Ja mogę powiedzieć, że tak jak w Bolesławcu, Złotoryi i Polkowicach mamy uregulowane stany prawne,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują wszystkie ogrody działkowe, więc nie mamy tutaj
do czynienia z problemem prawnym, który stawiałby pod
znakiem zapytania przyszłość tych rodzinnych ogrodów
działkowych. I tak przysłuchując się tej dyskusji mogę powiedzieć, że w zasadzie Kongres już osiągnął swój cel;
padły deklaracje, padły zobowiązania. Tylko rodzi się pytanie o źródła, po co to było, czy rzeczywiście trzeba
wprowadzać takie zamieszanie, wprowadzać pewnego rodzaju chaos informacyjny by tutaj na tej sali uzyskać jedność środowisk, które wspierają ruch ogródków działkowych? Ja wywodzę się z środowiska lewicowego i powiem Państwu, że zawsze ogrody działkowe były trwałym tym elementem troski naszych działań. I dzisiaj patrzę
ze zdumieniem jak dyskusja wokół ogrodów działkowych
nabiera zupełnie innego wymiaru aniżeli ten, który jest
związany bezpośrednio z miejscem gdzie one funkcjonują, z miejscem gdzie ludzie spędzają wolny czas, z miejscem które zagospodarowaliście, które stanowi wspaniały
element przestrzeni architektonicznej naszych miast.
Oczywiście często są to również cenne grunty znajdujące
się w środku naszych miast. Ale ja powiem Państwu, ja
mam dość wolnych terenów na terenie miasta, które jeszcze muszę zagospodarować. I ogródki działkowe naprawdę mogą funkcjonować dzisiaj i myślę, że dalekiej
przyszłości wiele pokoleń będzie mogło spokojnie na nich
funkcjonować. Jest na Sali również pan Ryszard Grobel-

ny, Prezes Związku Miast Polskich, którego ja mam zaszczyt być członkiem jako miasto, ale i również jako reprezentant samorządów – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Z pewnością Pan Prezes przekaże Państwu informację odnośnie stanowiska Związku Miast Polskich, jakie
zostało przegłosowane, czy opinię jaka została przegłosowana na ostatnim posiedzeniu w Dąbrowie Górniczej. Ja
tylko mogę powiedzieć, że jest dobra. Związek Miast Polskich zrzesza ponad 300 miast w Polsce, to jest 75% społeczności miast polskich a więc reprezentując tą społeczność wyrażając tą opinię członkowie Zarządu wyrażają
tą opinię w imieniu większości mieszkańców tych miast
na terenie Polski. I drodzy Państwo, padły tu słowa o tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, o trosce o społeczeństwo obywatelskie. Wyrazem tej troski jest budowanie struktur, które funkcjonują sprawnie i nadążają za
postępem i zmianami, które towarzyszą nam w życiu codziennym. Ze zdumieniem patrzę jak w tym projekcie
ustawy poselskiej dąży się do likwidacji struktur, które
gwarantują funkcjonowanie wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych. Jeżeli chcemy budować społeczeństwo
obywatelskie to nie znaczy, że musimy coś burzyć i rujnować. To, że będzie inaczej nie znaczy, że będzie lepiej. Ja
powiem, że jest dobrze a może być jeszcze lepiej – niekoniecznie likwidując to co jest. Dlatego życzę Państwu
owocnych obrad. Życzę Państwu, abyście spotkali się na
kolejnych kongresach nie walcząc i budując murów z podpisów zebranych w obronie interesów członków rodzinnych ogrodów działkowych, tylko abyście budowali
przyszłość społeczności lokalnych w oparciu o ideały
współczesnej Europy. I dziś tak jak pan Marszałek Szmajdziński powiedział jest rocznica zburzenia Bastylii. Dzisiaj
też jest dzień, w którym zaprzysiężony zostanie nowy Parlament Europejski. Tam zostali wybrani nasi przedstawiciele do Parlamentu Europejskiego. Tak jak rodzi się ten
nowy Parlament Europejski, tak przez ten Kongres niech
zrodzi się nowa przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. Tego Państwu życzę.

10. Ryszard Grobelny Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Poznania
Szanowni Państwo!
Tak naprawdę ten Kongres odbywa się w momencie,
kiedy toczy się debata nad zmianami ustawowymi. Państwo i większość działkowców ma określony stosunek do
tych zmian ustawowych, także Związek Miast Polskich
– bo ja jak już Państwo pozwolicie już bardziej będę występował w imieniu Związku Miast Polskich niż w imieniu miasta Poznania. Tu na marginesie chciałbym tylko

powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, doświadczenia
ze współpracy z przedstawicielami ogrodów działkowych
są bardzo pozytywne, nie zawsze łatwe, ale rozwiązujemy te problemy, które występują jak w każdym normalnym mieście. Ale Związek Miast Polskich także daje swój
głos do zmian ustawowych, które są przecież dyskutowane nie tylko dzisiaj, ale tak naprawdę już od jakiegoś cza21

su. Związek Miast Polskich pod tym względem jest konsekwentny. Dotychczasowe propozycje, które się pojawiły – także tą ostatnią, mogę skwitować bardzo krótko.
Związek opiniuje ją negatywnie. Negatywnie, ale wychodząc z jednoznacznych przesłanek. Pozwólcie państwo,
że poświęcę chwilę na merytoryczne wytłumaczenie, dlaczego mamy takie a nie inne stanowisko. Myślę że Państwo je dobrze zrozumiecie.
Po pierwsze, dlatego, że przedstawiciele władz miejskich dostrzegają dwie istotne role ogrodów działkowych
w strukturze miasta. Po pierwsze funkcję przestrzenną. To
są istotne tereny zielone wpisane w struktury przestrzenne i urbanistyczne miast. Z punktu widzenia ekonomii są
to najtańsze tereny zielone, jakie można założyć i jakie
można utrzymać. Żaden teren zielony z punktu widzenia
władz miejskich nie jest tak tani w budowie i utrzymaniu.
Mówiąc bardzo trywialnie - Państwo możecie sobie wyobrazić ile kosztuje założenie parku miejskiego i ile kosztuje budżet miasta utrzymanie jakiegokolwiek parku
miejskiego. Tak naprawdę założenie i utrzymanie ogrodów działkowych z punktu widzenia budżetu miasta nic
nie kosztuje, a tereny zielone w mieście są potrzebne. To
jest pierwsza funkcja.
Druga funkcja jest tak na prawdę perspektywiczna. Społeczeństwo polskie jest społeczeństwem coraz starszym.
Wiemy że za dwadzieścia lat osób które już są na emeryturach, nie pracują a są zdrowe i pełne energii będzie coraz więcej. Jednym z istotnych problemów społecznego
życia miasta jest pokazanie czy też danie tym ludziom
możliwości. Ogrody działkowe w dużym stopniu właśnie
zagospodarowują tę część społeczeństwa, dając im możliwości rozwoju w taki sposób, który buduje ich zadowolenie, ich zdrowie, umożliwia im życie w społeczności.
Tego nie można lekceważyć z punktu widzenia społecznego. W związku z tym wszelkie zmiany, które kiedykolwiek miałyby mieć miejsce w zakresie ogrodów działkowych muszą te dwa aspekty bardzo istotnie uwzględniać. Dlatego Związek Miast polskich uważa, że po pierwsze – ogrody działkowe powinny mieć pewną integralność
na swoim terenie. Powinny mieć wspólny Zarząd, wspólne zarządzanie, tak żeby jednoznacznie zdefiniowany był
wspólny podmiot, z którym się dyskutuje i rozwiązuje te
problemy. Nie wyobrażamy sobie rozbicia takich ogrodów działkowych na kilkadziesiąt czy kilkaset osobnych
interesów, gdzie z każdym trzeba by indywidualnie negocjować, bo to jest technicznie niemożliwe. My uważamy,
że musi być jeden zarządca części wspólnej ogrodów
działkowych, dlatego, że w innym przypadku może dojść
do sytuacji, gdy te części wspólne podlegały będą degradacji, stracą na wartości. Muszą być jednoznaczne zasady
uwłaszczania i ewentualnej zmiany własności ogrodów
działkowych tak, aby były poszanowane wszelkie role, bo
Państwo też zdajecie sobie sprawę, że czasami dochodzi
do takich sytuacji, że czasami należałoby jakiś ogród
działkowy zlikwidować. Ale zlikwidować tak naprawdę

można w moim przekonaniu tylko, kiedy ten teren jest potrzebny pod budowę infrastruktury. Nie wyobrażam sobie
tak naprawdę likwidacji pod budowę innych funkcji, bo
to jest tak naprawdę jakby park chcieć zawłaszczyć pod
inną funkcję. To bardzo rzadko się zdarza, aby w mieście
ktoś decydował się na likwidację parków przeznaczając
je pod centra handlowe, budownictwo mieszkaniowe i innego w tym rodzaju. W związku z tym te struktury własności też muszą być w pełni poszanowane. Nie można
dopuszczać również do takich sytuacji, w których słabsze
podmioty mogłyby być wykorzystywane, słabsze ekonomicznie, mówiąc wprost mniej bogate przez tych, którzy
są bogaci. My jako miasta mamy duże doświadczenie
w zarządzaniu wspólnotami w budynkach mieszkaniowych i wiemy jakie zjawiska prawidłowe i nieprawidłowe
zachodzą w takich wspólnotach. Nie wolno dopuścić do
tego, żeby większe struktury, jakimi są ogrody działkowe
miały te same problemy, które mają wspólnoty mieszkaniowe, ponieważ sobie nigdy z nimi nie poradzą. A jak
Państwo widzicie ja bym mógł to naprawdę jeszcze rozbudowywać. Stanowisko Związku Miast Polskich nie ma
charakteru politycznego, my się nie wypowiadamy według jakichś partii, czy tego, kto ideologicznie ma rację.
My wychodzimy z bardzo prostego, merytorycznego celu funkcjonowania ogrodów działkowych na terenie miast.
Uważamy, że ich rola jest ważna dla budowy miast i ta rola musi zostać utrzymana a nawet wzmacniana, jeśli to
możliwe. Ale na pewno nie może być osłabiana. Z tego
punktu widzenia dla nas, dla tych, którzy zarządzają miastami jest jeden postulat, który jest bardzo istotny, który
nie pojawia się w tej dyskusji a należałoby go podkreślać.
Ogrody działkowe są miejscem rekreacji, spędzania wolnego czasu, ale nie są miejscem stałego zamieszkania.
Dlatego na terenie ogrodów działkowych powinna być
jednoznacznie na poziomie ustawowym wyłączona możliwość pobytu stałego jak i czasowego. To w tej chwili jest
zapisane, na tyle jednoznacznie, żeby na przykład obowiązywały również przepisy meldunkowe. W tej chwili istnieją możliwości zameldowania kogoś na pobyt stały,
a więc jest sprzeczność między przepisami prawa. Tak naprawdę przy tych wszystkich dyskusjach jednym z postulatów istotnych do uregulowania należałoby uregulować
to, by były jednoznaczne w zapisy, że zamieszkiwanie na
ogrodach działkowych nie jest możliwe. Oczywiście jeśli
ogród działkowy zmieni swoja funkcję, przestanie być
ogrodem działkowym i stanie się terenem mieszkaniowym, to już nie będzie ogrodem działkowym. Jeżeli jest
ogrodem działkowym jest terenem przeznaczonym na pobyt czasowy, tak naprawdę na rekreację i spędzanie wolnego czasu tylko w tym zakresie. Proszę Państwa
zauważcie, że choć stanowisko Związku Miast Polskich
jest mocno konkretne, to spójne z tym co tak naprawdę
oczekuje większość działkowców. Z resztą rzeczywiście
jest tak, że na tej sali jest dużo przedstawicieli władz miejskich sporo prezydentów i tych, których mój kolega ze
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Związku Miast wymienił. Ale także widziałem tu jeszcze
paru innych, więc myślę że to znaczy że jest dobra współpraca w znacznej części miast polskich między przedstawicielami Państwa Związku i władzami miejskimi. Także
życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Jestem przeko-

nany, że w efekcie różnych dyskusji te zmiany ustawowe,
jeśli będą konieczne to będą szły w dobrym kierunku, ale
nie w kierunku zdominowanym ideologią a mógącym narazić wszystkich - także miasta polskie – na spore kłopoty. Dziękuję bardzo.

11. Poseł Jerzy Wenderlich SLD
Szanowny Panie Prezesie, szanowni Państwo!
Ten pomruk życzliwości bardzo mnie deprymuje i o ile
zmagam się w różnych debatach z politykami PISu i nie
mam tremy a przed Państwem, mimo że to przyjaciele jakąś drobną nutę stremowania czuję.
Szanowni Państwo, więc gdybyśmy mieli mówić, kto w
dwudziestoleciu po 89 roku zasługuje na miano największych kombatantów w Polsce to z całą pewnością ogrody
działkowe i działkowicze. Nikt nie musi w Polsce niestety tak walczyć – nie o coś wielkiego, ale o coś co zdawałoby się jest normalne – tak jak działkowcy. Ja nie tak
dawno byłem gościem – chyba dwa trzy dni temu, wczoraj udało mi się parę zdań o tym powiedzieć w porannej
audycji telewizyjnej – gościem w ogrodach działkowych
na terenie Włocławka. Wcześniej bywałem i w swoim rodzinnym Toruniu, i w Chełmie, Brodnicy, Grudziądzu
u Janka Czyżykowskiego, który tutaj siedzi za Prezydium,
u Rysia Chodynickiego, który jest fantastycznym autorytetem, prezesa Śmigielskiego wielu innych fantastycznych
ludzi. Szanowni państwo, na prawdę nie bójmy się tych,
którzy nieustannie biegają z kosą, siekierą, sierpem, z kijem bejsbolowym, aby tu czy tam uderzyć działkowców.
To zbyt duża, zbyt mocna rodzina, to zbyt silna grupa, aby
jakakolwiek kosa czy kij bejsbolowy nam wszystkie kości.
Działki się obronią. Tak często tutaj był przywoływany

w wystąpieniu pana prezesa Kondrackiego poseł Prawa
i Sprawiedliwości, poseł Dera. Otóż Szanowni Państwo
w lutym odbywał się taki koncert na deskach krakowskiego Teatru Groteska, gdzie politycy śpiewają, przebrani są
w jakieś stroje, prezentują jakąś ludzką twarz. Ja też tam
występowałem, śpiewałem grałem. Tam w tym przedstawieniu brał udział poseł Dera z PiS-u, wcielał się w postać
śmierci i biegał po scenie z kosą. I proszę państwa, jeśli
posłowi Derze z Prawa i Sprawiedliwości wydaje się, że
tą swoją sceniczną rolę potrafi wdrożyć i wprowadzić
w życie wobec działkowców to się grubo myli. Tam z tą
kosą niech zostanie na scenie a działkowcom niech da spokój. My bez użycia kosy te pomysły w pokojowy sposób,
posłowi Derze wybijemy z głowy. Szanowni Państwo, ta
atmosfera naprawdę i tutaj i na działkach nie ma prawa
być atmosfera nieustannego strachu. Działkowcy mają te
ogrody po to, aby żyć w spokoju, żeby z nikim się nie wadzić a ze wszystkimi się przyjaźnić. W czwartek będzie
głosowanie. Tyle pięknych dobrych słów tu państwo wysłuchaliście i ja myślę, że to wszystko będzie miało swoje dobre zwieńczenie, puentę właśnie w czwartkowych
głosowaniach i wierzę, że na sejmowej sali szaleńców będzie mniej niż posłów normalnych.

12. Profesor Jan Klimek I Wiceprzewodniczący SD
Panie Prezesie, Panie i Panowie!
Chciałoby się powiedzieć, że jeśli tylu ludzi dobrej woli i polityków deklaruje, że nie ma problemu to tak naprawdę gdzie jest problem? Mój kolega profesor Mario
Reich ze Szwajcarii kiedyś powiedział mi „wiesz, jednego czego się w Polsce nauczyłem to jeśli ktoś mówi że nie
ma problemu to właśnie tu jest problem”. Ja dzisiaj chciałem podziękować za umożliwienie nam wystąpienia na
tym Kongresie, chciałem pozdrowić od przewodniczącego Pawła Piskorskiego, szefa partii, pana Andrzeja Olechowskiego szefa rady programowej. Chcę Państwu
powiedzieć, że dzisiaj chcę zabrać głos również jako wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego. A dlaczego chcę
zabrać głos również jako wiceprezes. A to dlatego, że pan

Prezes w pierwszych słowach z tej trybuny odniósł się do
okresu transformacji. Ja chcę powiedzieć, że właśnie w
okresie transformacji, w roku 1989 na 800 000 wszystkich
firm w tym kraju, rzemiosło polskie liczyło 600 000 zakładów. Po 20 latach jest nas już o połowę mniej. I wszyscy
chcieli dobrze. Utraciliśmy 100 000 uczniów, ponad
300 000 zakładów rzemieślniczych. Panie Prezesie, panie
i panowie – jeśli człowiek nie wie gdzie chce dojść to na
prawdę dochodzi do nikąd. Ja myślę, że ta sala wie dokąd
chce dojść. Państwo jesteście zdeterminowani i dlatego
wiecie jak walczyć i obronić swoje interesy. Jak pan Prezes powiedział, w Polsce jest około 5 tysięcy ogródków
działkowych, milion pomniejszych działek. Ale również
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jak wspomniał pan Marszałek Szmajdziński prawie 48%
osób na tych działkach to są emeryci i renciści, blisko 24%
to są robotnicy. I tu jest problem, ich należy bronić. Ta grupa się nigdy nie obroni, jeśli ta sala, które reprezentuje dzisiaj rzesze tych, których tu nie ma nie będzie mówiła
jednym zdecydowanym i zdeterminowanym głosem. Proszę Państwa, dla kogoś, kto czeka tak naprawdę wszystko
przychodzi za późno. Ja cieszę się, że mogę dziś do Państwa przemówić na pierwszym Kongresie, ale czemu dopiero pierwszym? Szkoda, bo taka siła, tylu ludzi, taka
wielka demonstracja jest potrzebna wszystkim tym, którzy
dzisiaj nie wierzą, że te ogródki działkowe są tak naprawdę bardzo potrzebne. Zdaniem Stronnictwa Demokratycznego ruch ogrodnictwa działkowego w Europie był i jest
traktowany, jako jedna z form pomocy socjalnej dla biedniejszej części społeczeństwa. Tego będziemy bronić.
Stronnictwo Demokratyczne, partia która swój rodowód
ma od 1937 roku, z szacunkiem odnosi się do 112 lat idei
ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, oraz jej dorobku. Jako kraj rozwijamy się dobrze, ewoluujemy, ale tak
naprawdę jak pokazałem bronicie swojego tak jak to rzemiosło broniło, ale brońcie żebyście nie utracili tego, co
myśmy utracili, choć wszyscy deklarowali, że są nam bardzo bliscy. Uważamy również, że należy pomagać działkowcom a nie straszyć ich niepewnością o losy działek
i ich organizacji. Należy zadbać o rozwój rodzinnych
ogrodów działkowych w Polsce. I nie można proponować

rozwiązań dotyczących organizacji liczącej około miliona
działkowców – jak tyle razy tu już zostało powiedziane
– bez żadnych rozmów i konsultacji z samorządami lokalnymi. Szczególnie dotyczy to rodzin o tak naprawdę najniższych albo niewielkich dochodach. Stronnictwo Demokratyczne opowiada się za utrzymaniem zapisów o właściwym odszkodowaniu za majątek, a także zabezpieczeniu
terenów zamiennych w przypadku likwidacji ogródków
działkowych przy realizacji inwestycji drogowych. Stronnictwo również deklaruje kontynuowanie współpracy z Prezesem, kierownictwem, oraz podjęcie rozmów z innymi
zainteresowanymi podmiotami w celu znalezienia tak naprawdę dobrego i satysfakcjonującego wszystkie strony
rozwiązania problemów polskiego ogrodnictwa działkowego. Panie Prezesie, Panie i Panowie, wszystkim delegatom
w imieniu wszystkich członków Stronnictwa Demokratycznego, ale i w imieniu całego rzemiosła polskiego życzę, aby
ta silna determinacja, ta wola obrony tego co jest Wasze była Waszym udziałem i życzę Wam, abyście mieli poczucie
satysfakcji wtedy kiedy wyjdziecie z tej sali. Ja jestem ekonomistą, natomiast kiedy przysłuchiwałem się moim kolegom, bardzo często odnosili się do Bastylii, odnosili się do
różnych rocznic ale jest jeszcze jedna znamienna rocznica,
której data przypada jutro. Właśnie 15 lipca 1410 r. była bitwa pod Grunwaldem. Życzę Wam abyście wyszli tak jak
wtedy cało, zdrowo i zwycięsko. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.

13. Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki
Szanowni Państwo!
Bardzo się cieszę że pierwszy tak liczny zjazd, Kongres
Polskiego Związku Działkowców odbywa się tutaj w Warszawie w sercu województwa, którego jestem współgospodarzem, oczywiście dzielę tę rolę z samorządem województwa mazowieckiego. Witam wszystkich Państwa
w województwie mazowieckim. Szanowni Państwo, dobrze że przypomniano te daty Bastylii, Grunwaldu, ale ja
myślę, ba pewny jestem że ten projekt ustawy, o którym
tutaj już sporo mówiono bez potrzeby heroicznych czynów, bez potrzeby przelewania krwi zostanie w najbliższych dniach w pierwszym czytaniu odrzucony w parlamencie. Padało wiele argumentów za potrzebą destabilizacji tak na prawdę obecnej pewności gospodarowania
na terenach ogródków działkowych, co proponuje ten projekt. Jednym z nich, często podnoszonym, w moim przekonaniu demagogicznym, w dużym stopniu demagogicznym argumentem, był argument taki otóż, że ogródki
działkowe są, mogą być barierą w tworzeniu najważniejszych inwestycji, w tym inwestycji infrastrukturalnych.
Jako wojewoda mazowiecki odpowiadam za najważniejsze inwestycje infrastrukturalne na terenie naszego województwa a to jest województwo szczególne, tylko do roku

2015 wydamy w województwie mazowieckim ponad 45
miliardów złotych na drogi ekspresowe, autostrady, obwodnice Warszawy. Odpowiadając za realizację tych inwestycji, odpowiadając za, do niedawna za wydawanie
decyzji środowiskowych – teraz przejęła to regionalna dyrekcja ochrony środowiska, odpowiadając za wydawanie
decyzji lokalizacyjnych, za wydawanie pozwoleń na budowę – chcę tutaj publicznie powiedzieć, że nie spotkałem się z żadnym wypadkiem, by ogródki działkowe były
powodem zatrzymania procesu decyzyjnego, czy uniemożliwienia budowy jakiegokolwiek ważnego dla rozwoju tego regionu, dla rozwoju stolicy państwa obiektu, drogi
ekspresowej, autostrady. I nie znam też takiego przypadku, jeśli chodzi o najważniejsze, kluczowe inwestycje dla
rozwoju miasta stołecznego Warszawy, z którym na co
dzień współpracuję, które też nie napotyka na tego typu
barierę w swoich decyzjach. Wydaje mi się, że ten problem jest problemem mitycznym, że są problemy dotyczące przejmowanych nieruchomości, ale nie ma problemów w porozumieniu, w uzgodnieniu przebiegu najważniejszych inwestycji z działkowcami i to chcę bardzo
mocno podkreślić. Nie trzeba z tego powodu zmieniać
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w Polsce prawa dotyczącego ogrodów działkowych. Ja z
perspektywy wojewody mazowieckiego i mieszkańca
Warszawy chcę też powiedzieć i podkreślić to o czym mówił wcześniej, chwilę przede mną, pan prezydent Grobelny. Ogródki działkowe pełnią w wielu miastach polskich,
na wielu terenach zurbanizowanych bądź urbanizujących
się w tej chwili bardzo szybko – bardzo istotną, pożyteczną rolę terenów zielonych, których w wielu polskich miastach jest wciąż za mało. Szczególna jest to rola,
szczególnie na terenie miasta stołecznego Warszawy, ale
to dotyczy tez pewnie kilku innych miast. W sytuacji braku planów zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji
– co jest charakterystyczne zwłaszcza dla Warszawy nieuregulowanego statusu prawnego wielu nieruchomości
także tych, na których gospodarują działkowcy – dzisiaj
ogródki działkowe są często gwarancją, że ich tereny nie
zostaną zabudowane substandardowym budownictwem,
w którym nie liczy się dostępność terenu a liczy się jedynie możliwość szybkiego zbudowania i szybkiego sprzedania mieszkań. Na szczęście, szczęście w nieszczęściu
oczywiście, bo kryzys jest uciążliwy dla nas wszystkich,
na szczęście kryzys nieco wyhamował ten proces presji
developerów na każdą wolną, atrakcyjnie położoną
– a ogródki działkowe są atrakcyjnym miejscem – to jest
teren zielony, zieleń jest miejscem atrakcyjnym. Więc kryzys trochę przyhamował nam ten pęd developerów na każdą wolną piędź ziemi. W sytuacji braku planów zagospodarowania przestrzennego czasami ogródki działkowe
jawią się, jako być może bezpieczniejsze nawet rozwiązanie chroniące tereny zielone niż urządzenie na nich parku – z czym niedawno w Warszawie mieliśmy okazję do
czynienia w sporze dotyczącym braku planu zagospodarowania przestrzennego dla Pola Mokotowskiego i zakusów
developerów na ten teren, który powinien zostać terenem
zielonym, terenem użyteczności publicznej. Więc ta rola
przestrzenna ogródków działkowych, o której mówił pan
prezydent Grobelny jest nie do przecenienia i w tym też
kontekście rolą Polskiego Związku Działkowców jest zapewnienie tego bezpieczeństwa, że przeznaczenie terenu
na którym gospodarują działkowcy się nie zmieni. W tej
perspektywie myślę, że administracji rządowej, także administracji samorządowej potrzebny jest taki partner, jakim jest Polski Związek Działkowców, który odpowiada
za całość, odpowiada również za część wspólną ogródków działkowych, mając odpowiednią siłę dba w jednolity sposób, o interes działkowców i ich reprezentację prawną. Z mojego punktu widzenia Polski Związek Działkowców jest dobrym partnerem do rozmowy, zarówno w sprawach inwestycyjnych, jak i w sprawach związanych
z użytkowaniem terenu, lub z planowaniem przestrzennym. To bardzo ważna rola. Wydaje mi się że lepiej jest
posiadać takiego jednego silnego partnera, niż rozdrobnioną, nieuporządkowaną mgławicę różnych interesów,
zwłaszcza na takich terenach jak w użytkowaniu ogródków działkowych w Warszawie. Nie do przecenienia jest

też rola społeczna ogródków działkowych i to też podkreślano tutaj kilkakrotnie na tej sali. Wojewoda w dużym
stopniu odpowiada również za politykę społeczną. Ten
profil wiekowy działkowców z przewagą ludzi starszych
pokazuje, jak ogromną i bezalternatywną rolę społeczną
dla wielu starszych i uboższych ludzi, emerytów i rencistów pełnią ogródki działkowe. Bo dzisiaj do wypoczynku na ogródkach działkowych, dla ludzi ubogich, słabo
zarabiających, korzystających często dodatkowo jeszcze
ze wsparcia państwa – ci ludzie często nie mają alternatywy wypoczynku, spędzenia wolnego czasu, nie stać ich
na drogie wyjazdy, czy to krajowe czy zagraniczne. I tą
rolę ogródków działkowych cieszę się że coraz powszechniej się docenia. Myślę że tak jak tu wielokrotnie mówiono na ogródki działkowe trzeba spojrzeć z innej niż
ideologiczna perspektywy. W Polskim Związku Działkowców trzeba dostrzec partnera a nie pozostałość po jakiejś bliżej nienazwanej przeszłości. Trzeba dostrzec silną,
poważną organizację pozarządową, która współtworzy
społeczeństwo obywatelskie, a nie funkcjonuje poza społeczeństwem obywatelskim. Nie można w pracach nad tak
zasadniczym aktem prawnym wykluczyć z procedury
uzgodnień, z procedury konsultacji społecznych Polskiego Związku Działkowców i postawić go poza społeczeństwem obywatelskim. Jeśli mógłbym zwrócić Państwu
uwagę na trzy sprawy, które moim zdaniem wymagają pilnej Państwa i stałej Państwa troski – przede wszystkim na
takich terenach jak Warszawa, konieczna jest troska o regulację stanów prawnych terenów na których gospodarują działkowcy. Druga sprawa. W wielu miastach w Polsce
to ogródki działkowe są miejscami, dla których są tworzone plany zagospodarowania przestrzennego. Myślę, że
na wielu obszarach inicjatywa działkowców w tym zakresie byłaby bardzo cenna, żeby tworzyć nowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące ogródki działkowe tam, gdzie ich jeszcze nie ma. W Państwa interesie
jest staranie się o te plany. I wreszcie ostatnia rzecz. Jestem mieszkańcem Warszawy i mam to szczęście, że pod
moimi oknami nie buduje się kolejnego bloku, tylko są
ogródki działkowe. Oglądam te ogródki działkowe i myślę, że wartość mojego mieszkania, wartość miejsca,
w którym mieszkami i radość z mieszkania w tym miejscu
w dużym stopniu związane są z tym, że mam taki właśnie
widok pod oknem. Moi sąsiedzi obawiają się, że ogródki
działkowe kiedyś znikną i ktoś zbuduje w tamtym miejscu
kolejne osiedle mieszkaniowe. Mam nadzieję że tak się
nie stanie. Marzyłbym też, aby ogródki działkowe mają
spełniały w współczesnych miastach tą rolę, o której mówił pan Grobelny, aby te ogrody były trochę bardziej
otwarte, żeby nie były odgrodzone od mieszkańców otaczającego osiedla płotem i aby nie zamykano ich na klucz,
aby stały się ogrodami bardziej otwartymi. Wiem, że takie
ogrody działkowe coraz częściej są. Myślę że warto myśleć o tym, żeby ogrody działkowe były miejscem do którego moi sąsiedzi na przykład mogliby wyjść z maluchami
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i z wózkiem, wtedy kiedy ja jestem w pracy na spacer.
Dzisiaj tak nie jest. Myślę, że na dłuższą metę warto by
było zadbać o to, żeby te ogrody zwłaszcza w centrach
miast stopniowo przekształcały się w tereny nieco bardziej
otwarte, w których współistnieje interes ludzi starszych,
którzy korzystają z tego ogrodu działkowego i tam mogą
wypoczywać, uprawiać swoje rośliny – z interesem lokalnej społeczności, której obszaru ten ogród użytkuje. Ogro-

dy takie mogłyby być takimi trochę parkami, miejscami
gdzie przy braku parku w sąsiedztwie można wyjść na
spacer, można wyjść pobiegać, pospacerować, być może
z małymi dziećmi. Myślę, że jest to interes, który warto
próbować pogodzić. Życzę Państwu jeszcze raz owocnych
obrad, wszystkiego najlepszego, cieszę się, że spotykacie
się tu w Warszawie i zapraszam na drugi zjazd ponownie
do Warszawy.

14. Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Piły
Panie Prezesie, szanowni państwo!
Kilku występujących przed przerwą parlamentarzystów
mówiło o łączeniu dwóch rzeczy, długości wystąpienia
z jego jakością. Sugerując się tym właściwie powinienem
to co chcę powiedzieć zmieścić w trzech zdaniach, ale niestety się nie da. Ale najpierw te trzy zdania. Pan Prezes
Kondracki pewnie pamięta jak kilka lat temu na wielkopolskich obchodach Dnia Działkowca przypomniałem tą
pieśń Grechuty, okazuje się że ona funkcjonuje dalej, ba
mało tego, ilość parlamentarzystów którzy dzisiaj zaszczycili ten Kongres świadczy o tym, że rzeczywiście oni pamiętają a to co powiedzieli, te dwie trzecie parlamentu,
które mówi że w czwartek ustawa czy projekt ustawy
przejdzie do historii mogłaby pozwolić zakończyć w tym
momencie ten Kongres, bo on osiągnął pewien sukces, ten
krótkofalowy na którym wszystkim Państwu zależało. Ale
jeszcze kilka zdań pozwólcie Państwo. Pan poseł Wenderlich kokietował nas tym, ze czuje się stremowany. Ja kiedy wszedłem na tą salę pomyślałem boże ja z tej trybuny
przed tak ogromną publicznością, ale za moment skonstatowałem, że gdybyśmy chcieli pilskich działkowców posadzić tu na tej sali, to miejsc by zabrakło. A więc ona
wcale nie jest taka ogromna. Drodzy Państwo nasze miasto to ponad dziesięć tysięcy hektarów, z których kilkaset
zajmują ogrody, które zostały wpisane zarówno w studium
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, jak
również w plany zagospodarowania przestrzennego, którymi miasto pokryte jest prawie w całości. Mój kolega,
pan prezydent Grobelny mówił o tych wszystkich uwa-

runkowaniach, które z tym się wiążą, więc ja już nie będę
do nich wracał. I żeby nie przedłużać swojego wystąpienia, powiem o dwóch rzeczach jeszcze. Dzisiaj z rana wiadomości telewizyjne eksponowały dwie informacje szczególnie, jedna z Brukseli mówiąca o tym, że czekamy z niecierpliwością, kiedy Premier Buzek zostanie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Skoro tak się tym
chcemy szczycić, no to większość państw, o czym była tu
mowa wchodzących w skład unii europejskiej to państwa,
w których ogrody funkcjonują zupełnie spokojnie od dziesięcioleci- nie chcę powiedzieć stuleci. I druga wiadomość, wiadomość z zaprzyjaźnionego z Piłą miasta
francuskiego i tu wcale nie będzie mowy o Bastylii- Châteauroux dwieście kilometrów na południe od Paryża, w którym istniał zakład, istnieje jeszcze zakład
produkujący części do peugeotów, renault. Zakład ma być
zamknięty, pracownicy tego zakładu zaminowali go, ustawili butle z tlenem, podłączyli odpowiednie urządzenia
i grożą że go wysadzą. Dlaczego to mówię? Te wszystkie
działania, które do tej pory wokół istnienia ogrodów działkowych się dzieją przez ostatnich 20 lat, a ostatnich
8 szczególnie przypominają zabawy amatorów pirotechników, przy czym w odróżnieniu od saperów pirotechnicy
częściej sami się wysadzają, aniżeli wysadzają coś.
W związku z czym, aby to przypomniane przez wspomnianego przeze mnie posła Wenderlicha występowanie
pewnego posła w roli śmierci z kosą nie było swoistym
memento dla niego.

15. Janusz Żmurkiewicz Prezydent miasta Świnoujścia
Szanowny Panie Przewodniczący,
szanowni tak licznie zebrani działkowcy!
Bardzo cieszę się z zaproszenia, bo zawsze uważałem,
że samorządowcy i działkowcy to jedna rodzina, że to
wszystko co my realizujemy jako samorządowcy – realizujemy wspólnie z działkowcami. My mamy wspólny cel.
Naszym celem jest rozwój naszych miast, w których funkcjonują od zawsze działki. Przyjechałem do Państwa

z Świnoujścia, miasta gdzie funkcjonuje 10 ogrodów
działkowych, gdzie ogrody zajmują około 150 hektarów,
gdzie ponad 2800 rodzin uprawia działki. Ale jednocześnie miasta, gdzie nie dysponujemy wieloma terenami,
którymi moglibyśmy dysponować proponując dla ogrodów działkowych kolejne tereny, na przykład za te który26

mi dzisiaj dysponują. Funkcjonujemy na wyspach,
w związku z czym terenów wolnych na tego typu cele
przeznaczonych faktycznie nie ma. Stąd bardzo ważną
rzeczą jest, aby to czym dzisiaj dysponują nasi działkowcy zachować i aby nie mogło wydarzyć się w przyszłości
zdarzenie, które by doprowadziło, że poszczególne ogrody byłyby na przykład likwidowane. Stąd podjęliśmy
wielki trud, aby wszystkie ogrody działkowe, które funkcjonują w mieście były odpowiednio zapisane w planach
zagospodarowania i takie plany posiadamy. I to daje gwarancję dla tych którzy dzisiaj funkcjonują na działkach, że
mogą spokojnie przyjeżdżać, przebywać tam, odpoczywać, ale również ciężko pracować. Jak powiedziałem na
początku przyjechałem ze Świnoujścia. Pozwolę sobie
wrócić do historii. Początek lat 90, pierwsza kadencja nowego Sejmu. Jeden z posłów ze Świnoujścia – jak kolega
przed chwilą mówił – saper – zgłosił projekt ustawy, który zmierzał do likwidacji ogrodów działkowych. Nazywał
się Bogdan Kopczyński, to jest ten niechlubny przykład,
który wspominam, ale mam nadzieję, że Państwo wybaczycie, nam mieszkańcom Świnoujścia, że taki właśnie
nasz przedstawiciel kiedyś się pojawił. I to jest przestroga dla tych, którzy będą takie propozycje w przyszłości
zgłaszali, bo mogą skończyć tak jak doktor , były poseł
Kopczyński. Nie warto, nie warto podejmować decyzji,
które nie mają szans powodzenia, które są nierozsądne,
mogę określić je wręcz, dosadnie głupie. Nie warto. Proszę Państwa natomiast co może grozić ogrodom działkowym jeżeli nie zostaną podjęte decyzje i działania wspólne, ale przede wszystkim samych działkowców i ich reprezentacji w zakresie utrzymania tego stanu, który tu dzisiaj jest. To co dostrzegam u siebie w Świnoujściu, ale
myślę że nie jest to przykład odosobniony, że w każdym
mieście można by pokazać podobne przykłady. Negatywne przykłady, które pojawiają się na naszych działkach,
które mogą doprowadzić w konsekwencji do tego, że status tych działek będzie zagrożony. Przede wszystkim nielegalne budowy, samowole budowlane. Dzisiaj jesteśmy
po pewnych kontrolach, które podjęliśmy w naszym mieście, a jest to miasto wyjątkowe, jako że w okresie sezonu bardzo wielu mieszkańców przeprowadza się na

działki, udostępniając mieszkania dla gości, którym wynajmuje. Bardzo wielu mieszkańców posiada szamba,
z których nie wywozi nieczystości – po prostu są to szamba nieszczelne. Bardzo wielu mieszkańców posiada nieuregulowane kwestie związane z poborem wody, nielegalne studnie w pobliżu komunalnych ujęć wody. gospodarka odpadami również nie jest uregulowana. Wreszcie
na działkach mieszka wielu ludzi bezdomnych. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, dotyczy to niewielkiej grupy w sumie, ale stanowi to ogromny problem. I pierwszy
taki mój wniosek to danie argumentów dla Zarządów
ogrodów działkowych, bo to one tak naprawdę odpowiadają za to co się dzieje na tych działkach. Danie argumentów, danie instrumentów żeby mogły skutecznie walczyć.
One to robią, walczą, ale często nieskutecznie. Danie argumentów pozwoli skutecznie egzekwować przepisy, które na działkach obowiązują. Bo jeżeli tego nie uczynimy,
to po prostu coraz mniej będzie chętnych, żeby w ogóle
w zarządach ogrodów funkcjonować. Danie instrumentów dla zarządów spowoduje również to, że będą czuli się
bezpiecznie, bo oni za chwilę będą ponosili konsekwencje
za to co na tych działkach się dzieje. A poczynania niektórych osób są, często trudne do zaakceptowania dla większości. Ale jednocześnie jak trudno wyegzekwować
obowiązujące w tym zakresie prawo. I to myślę realizacja
tego właśnie postulatu jest znacznie ważniejsza, jak to
o czym tu dzisiaj tak wiele było mówione – uwłaszczenie.
Uwłaszczenie działkowców będzie końcem ogrodów
działkowych w Polsce. Koniec nie będzie działek. Jestem
przekonany, że Sejm nigdy tej ustawy nie przyjmie. Natomiast znacznie bardziej groźne dla ogrodów jest to,
o czym powiedziałem na początku. I kończąc życzę
wszystkim państwu działkowcom – ja też kiedyś byłem
działkowcem – dzisiaj już niestety nie jestem – i myślę ze
już nie będę bo wszystkie działki są zagospodarowane
i bardzo trudno o działkę w Świnoujściu – życzę Państwu
aby ciężko pracując a potem odpoczywając żebyście nie
musieli myśleć o tych problemach, o których tu dzisiaj
mówimy, o tych szalonych pomysłach, które niektórym
przyszły do głowy, bo one na pewno nie będą zrealizowane. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.

16. Henryk Herling Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Tomyśl
W związku z tym, że wcześniejsze wystąpienia wyczerpały tematykę roli ogrodnictwa działkowego w Polsce,
chciałbym podzielić się z Państwem moim doświadczeniem z dzisiejszego pobytu w Warszawie.
W sali kongresowej byłem wielokrotnie, ale po raz
pierwszy po brzegi wypełnionej autentycznymi ludźmi,
mającymi jeden wspólny uświęcony dziesięcioleciami cel.
Nie widziałem tak dużej liczby mądrze i z dostojeństwem
zdeterminowanych ludzi, którzy wiedzą, dokąd zmierzać.

Gratuluję. Powodem tego jest fakt, że wszyscy z tej sali
wyjadą dzisiaj zwycięzcami.
Chciałbym pozdrowić w imieniu Nowego Tomyśla
– miasta zachodniej Wielkopolski, a także w imieniu przewodniczącego rady powiatu, który siedzi wśród członków
delegacji z Wielkopolski, z miasta i powiatu nowotomyskiego. Chciałbym również zapewnić, że jesteśmy tutaj w celu potwierdzenia, że pamiętamy, że przyjaciół
poznaje się w biedzie. Dziś nasze miejsce jest tutaj.
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Wszystkiego dobrego. Z wielkim uznaniem dla kierownictwa w Warszawie, poszczególnych okręgach, w okręgu poznańskim i pilskim (gdzie jest nam najbliżej) oraz
dla całej Polski zebranej w Warszawie, która święci triumf

i zwycięstwo wielkiej sprawy. Sprawy, która nie nosi, nie
nosiła i nie będzie nosić żadnych znamion politycznych
Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki za stabilność,
a nie chwiejność Waszych działek.

17. Poseł Wiesław Szczepański SLD
Panie przewodniczący! Panie prezesie!
Koleżanki i koledzy działkowcy!
Szanowni Państwo!
W popołudniowym przemówieniu pan Marszałek powiedział, pamiętajcie o ogrodach. Ale ja chciałbym powiedzieć, że będziecie o nich pamiętać. Niestety, co
chwila będą Wam przypominać o nich politycy. Dlatego,
że mają Państwo w dniu wyborów milion „krzyżyków
wyborczych”, o które walczy każdy polityk. To od Was
zależy, przy którym polityku postawicie ten „krzyżyk”.
Drugą rzeczą, którą Państwo macie to bogactwo 44 tyś.
hektarów ziemi, położonych czasami w najlepszych częściach miasta. Nie o Związek toczy się bój, lecz o ziemię,
będącą we władaniu PZD, po którą nie można dziś sięgnąć.
Od samego początku uchwalenia ustawy o ROD politycy
nie dawali Państwu spokoju. Najpierw projekt PiS i 619 171
podpisów złożonych pod obroną ustawy. Potem, specustawa drogowa i jakaś dziwna niewielka poprawka art. 11 j.
Gdyby nie pan prezes E. Kondracki okazałoby się dzisiaj,
że kilkadziesiąt, może nawet kilkaset ogrodów można byłoby ciąć „na prawo i na lewo”, budując drogi bez jakiegokolwiek odszkodowania, bez ogrodu zamiennego. Wspólna
nasza walka doprowadziła do tego, iż zostało przywrócone
Państwu prawo do zadośćuczynienia za wywłaszczenie
i odebrany ogród. Jak powiedziała pani poseł Janowska, PiS
zagłosował „za” przywróceniem terenu zamiennego dla
Związku, aby było potem, co wywłaszczać i nacjonalizować. Potem, dziwna poprawka w artykule 20 ustawy Prawo
budowlane, odnośnie altan. PO wprowadziła obowiązek
zgłaszania budowy altan ogrodowych, tym samym posiadania przez Państwo projektu budowlanego. I znowu interwencja pana prezesa i ponowna próba odwracania tego
w Senacie. W końcu poselski projekt PiS ustawy o ogrodach działkowych z 23 marca 2009 r. Powiem tak, szkodnik ogrodowy pan poseł Dera nie zrobiłby tego, gdyby nie
miał przyzwolenia pana Jarosława Kaczyńskiego. Nazywam go szkodnikiem ogrodowym, ale jednocześnie właścicielem działki budowlanej. Kto pochodzi z Kalisza, ten
wie, że pan poseł Dera ma działkę o powierzchni 613 m.
Dlatego też w ustawie przewiduje działki 600, 1500 m
– normalne działki budowlane. O to mu właśnie chodzi.
Właścicielem działki może być jedna osoba, dwie osoby,
firma. Narożnikową działkę można zaraz przekształcić i postawić dom jednorodzinny, przesuwając się dalej i likwidować ogródki. Kiedy patrzyłem na tą salę do południa, pan
przewodniczący witał zaproszonych gości – notabli z PSL,

SLD, wicemarszałka, przewodniczącego klubu i szefa partii. Z PO zobaczyliście Państwo jednego senatora, jednego posła, nikogo z klubu parlamentarnego i z kierownictwa, Pytam się, dlaczego (?). Pan przewodniczący przywitał Wiceministra Rolnictwa. Ale dzisiaj wiodącym dla
Polskiego Związku Działkowców i dla Państwa jest Minister Infrastruktury. Pytam się, dlaczego na tej sali
nie ma przedstawiciela Ministra Infrastruktury. Powiem dlaczego. Dlatego, że siedzi i pisze w zaułku swojego ministerstwa nowelizację ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Nie zagłosuje on za tą ustawą,
bo jest ona PiS. Gdyby to była ustawa PO, to dzisiaj byłoby inaczej. Pan Minister nie myśli, w jaki sposób
uwłaszczyć. Platforma nie rozdaje niczego. Myśli,
w jaki sposób zlikwidować Polski Związek Działkowców i utworzyć 4, 5 organizacji, które można między sobą skłócić. Nie ma dziś tutaj Ministra Infrastruktury,
gdyż nie wiedziałby co Państwu powiedzieć. Miałby skłamać, że PO nie robi nowelizacji (?).W czwartek, Państwo
razem z nami wygracie bitwę, ale nie wygracie wojny.
Będzie kolejna nowelizacja i próba sięgnięcia po majątek Polskiego Związku Działkowego – przez tych, którzy
chcą rozbić jedność, w której jest siła.
Kiedy jechałem do Państwa, zapytała mnie „Panorama”,
która przygotowuje dzisiejsze wiadomości, dlaczego Sojusz Lewicy Demokratycznej broni tak anachroniczną organizację, jaką jest Polski Związek Działkowców.
Odpowiedziałem dziennikarzowi, proszę przyjechać do
sali kongresowej, spotkać się z prawie 3 tysiącami ludzi
oraz zapytać ich, czy oni uznają PZD za anachroniczną
organizację.
619 tys. podpisów w obronie ustawy ROD to Państwa
siła. Siła leży również w kierownictwie Związku. Chylę czoło w stosunku do pana prezesa, który musiał wytrzymywać ostatnie tygodnie i ataki, głównie „Faktu”.
Napisał ktoś, że jeździ dobrym samochodem, tylko nie napisał, ilu letnim. Ale za to napisał, że nowy samochód
kosztuje 100 tyś. zł. Chciałem powiedzieć, w PiS panuje
uwłaszczeniomania. Uwłaszczono spółdzielców, w niekonstytucyjnej ustawie. Jutro Trybunał rozstrzygnie, czy
jest ona w całości niekonstytucyjna. Teraz chce się uwłaszczyć działkowców. Kto im pozostał jeszcze, mieszkania
komunalne i lasy (?). Teraz, przed każdymi kolejnymi wy28

borami będą rzucali ustawę uwłaszczeniową. Bo to jest
walka o elektorat.
Chciałem powiedzieć, że KP Lewica zawsze jest
z Państwem. Ustawa z 2005 roku jest naszym wspólnym dzieckiem. Pamiętam dni rozmowy z panem prezesem i prośbę, nawet wbrew naszemu marszałkowi, żeby
ustawa powstała. Jest tu na sali pan Jan Kochanowski, który był wtedy przewodniczącym komisji, która pracowała
nad tą ustawą. Ustawa powstała w bardzo szybkim tempie.
Powiem krótko, nie pozwolimy tej ustawy zniszczyć.

Będziemy jej bronili. Jeżeli nawet powstanie nowelizacja, zmieniająca obecną ustawę na gorszą, to klub Sojuszu zaskarży ją do Trybunału. W imieniu moim oraz
swoich koleżanek i kolegów zapewniam, będziemy Państwa zawsze wspierać. Jesteśmy z Państwem, na co dzień.
Wiemy, jak trudne lata były Państwa pracy i że te działki
są dla Państwa ostoją. Nie jest prawdą, że każdy za złotówkę chciałby dostać działkę. Jest to ułuda (jak powiedział prezes) bo jest to normalne wywłaszczenie przez
uwłaszczenie. Dziękuję bardzo.

18. Rafał Zięba w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego
Sz. P. Eugeniusz Kondracki,
Prezes Polskiego Związku Działkowców.
Szanowny Panie Prezesie,
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na I Kongres Polskiego Związku Działkowców. Ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce, jak i w Europie ma długie tradycje.
W założeniu, miał on stanowić pomoc socjalną dla uboższej części społeczeństwa, ze strony władz samorządowych i państwowych. Dziś, dla około miliona polskich
rodzin o niewielkich dochodach, działki są nie tylko oazą
spokoju i miejscem wypoczynku, ale stanowią wyjątkowy dorobek całego życia. Organizowany przez Państwo
I Kongres Polskiego Związku Działkowców to ważna
i cenna inicjatywa, będąca odpowiedzią na poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych, złożony przez Prawo i Sprawiedliwość. Projekt, który w sposób znaczący
osłabia pozycje działkowców, a w efekcie może doprowa-

dzić do likwidacji ogrodów działkowych w Polsce. Uważam, że ze względu na ochronę środowiska, zdrowia, wypoczynku i rekreacji oraz funkcję społeczną i kulturotwórczą ogrodów działkowych, należy utrzymać ich obecny stan prawny. Dzięki temu możliwy będzie dalszy rozwój terenów zielonych - rodzinnych ogrodów działkowych
w polskich miastach. Wierzę, że Kongres – wydarzenie tak
ważne dla całego środowiska działkowców przyczyni się
do wypracowania wspólnego stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych i dalszych metod działania, mających na celu ochronę cennego ruchu
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Wszystkich uczestników kongresu serdecznie pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności. Łączę wyrazy szacunku.

B. WYSTÑPIENIA UCZESTNIKÓW

1. Izabela Ożegalska OZ Łódzki
Panie Przewodniczący,
Szanowni uczestnicy I Kongresu PZD,
Dostojni Goście,
Zabierając głos w imieniu delegacji reprezentującej
46 tys. rodzin użytkujących działki w ogrodach okręgu
łódzkiego pragnę zapewnić, że działkowcy ci są zgodni, iż
podjęta przez grupę posłów PiS inicjatywa wprowadzenia
innej od dotychczasowej formy zarządzania ogrodami
działkowymi jest zagrożeniem dla dalszego istnienia polskich ogrodów działkowych, a również praw działkowców i funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców.
Projekt procedowanej w Sejmie ustawy o ogrodach
działkowych nie pozostawia wątpliwości, że jej uchwalenie będzie początkiem końca ogrodów działkowych

w wielu miastach województwa łódzkiego. Działkowcy
są rozumni i wiedzą, że spełnienie licznych warunków formalnych w celu uzyskania własności działki jest mało realne. Taka sytuacja wynika z zapisów w studium lub
planach zagospodarowania przestrzennego z których wynika, że w takich miastach, jak np. w Łodzi, Tomaszowie
Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Wieluniu, Zgierzu gminy przewidują przeznaczenie terenów inne niż na
ogrody działkowe. Ponadto wiele terenów dzisiaj zajętych
pod ogrody ma nieuregulowany stan prawny, a niejednokrotnie wysuwane są roszczenia osób fizycznych i praw29

nych. Oznacza to, że 65% rodzin użytkujących działki
w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu łódzkiego nie
ma szans na ich wykup.
Dlatego też działkowcy sprzeciwiają się pustym hasłom
o rzekomym uwłaszczeniu i niezmiennie stoją na stanowisku, że obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach
działkowych dobrze służy milionowej rzeszy działkowców. Projekt ustawy przygotowanej przez posłów PiS postrzegają jako jedynie kontynuację ataku na Związek
i kolejną próbę rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego
w Polsce, bowiem kolejny już raz podejmują walkę z milionowym ruchem społecznym, dobrze zorganizowanym,
dobrze zarządzanym, samodzielnym, demokratycznym
i samorządnym podmiotem posiadającym ogromny dorobek jak i tradycje.
Trudne doświadczenia działkowców i Związku w ostatnich miesiącach wskazują, że żaden, nawet największy
ogród nie poradziłby sobie w sytuacji zagrożeń, jakie niosły zmiany zapisów tzw. specustawy drogowej czy prawa
budowlanego. Tylko tworząc jedną silną wspólnotę jaką
jest nasza organizacja, Polski Związek Działkowców, byliśmy w stanie przeciwdziałać niekorzystnym zmianom
prawodawstwa.
Dzisiaj proponowanie działkowcom tworzenia wspólnot ogrodowych jest osłabieniem ich pozycji w sytuacji
bardzo często nowelizowanego prawa w naszym kraju.
Być może posłów PiS urzekło powiedzenie „małe jest
piękne”, ale jest i inne powiedzenie: „duży może więcej”
i to właśnie bardziej przekonuje działkowców. Dlatego
twierdzimy, że Polski Związek Działkowców jest już
wspólnotą miliona polskich rodzin. I to rozwiązanie działkowcom odpowiada. Przynależność do Polskiego Związku Działkowców daje nam ochronę prawną i jest najlepszym gwarantem w obliczu zagrożeń jakich doświadczają działkowcy i ogrody.
W tym miejscu pragnę wyrazić uznanie za aktywność
kierownictwa Związku, szczególnie dla Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, za niezłomność w obronie interesów
działkowców i Związku i jednocześnie prosić o niepoddawanie się tym wszystkim, którzy wątpią w bezintere-

sowność działań na rzecz trwałości istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Proszę wierzyć, że działkowcy doceniają Pana osobiste zaangażowanie i troskę
o przyszłość ogrodów działkowych i miliona rodzin polskich działkowców. Jednocześnie deklaruję, że w tych
działaniach członkowie łódzkiej organizacji będą razem
z Panem, bowiem o tym, jak ważną rolę pełni Polski Związek Działkowców nie trzeba przekonywać jego członków.
A że Związek dobrze pełni swoją rolę świadczyć może
fakt, że są jeszcze ogrody niezrzeszone w Związku, np.
ogród „Mikrobus” w bałuckiej dzielnicy Łodzi, od dłuższego już czasu bardzo zabiegający o przynależność do
PZD. Ponieważ jest to ogród działający na zasadzie umowy cywilno-prawnej zawartej z gminą, to jego sytuacja
zależy przede wszystkim od stanowiska władz samorządowych Łodzi. I niech i ten przypadek będzie kolejnym potwierdzeniem na to, że PZD nie ma monopolu na ogrody,
a przynależność do naszej organizacji nie jest nakazem.

Szanowni Zebrani,
Ponieważ Kongres daje szanse, aby to głos działkowców dotarł do stanowiących prawo w naszym państwie,
aby usłyszeli nasze stanowisko w sprawie ustawy o ogrodach działkowych wystąpienie pragnę zakończyć fragmentem z listu otwartego konferencji przedkongresowej
Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD skierowanego do
parlamentarzystów.
„Szanowni Parlamentarzyści, jeśli nie można albo się
nie chce pomóc, to przynajmniej nie należy przeszkadzać,
a w żaden sposób niweczyć ludzkiego dzieła. W sytuacji
gdy chodzi o los miliona polskich rodzin i byt 5 tys. rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce, szanujcie nasze prawo do udziału w decydowaniu o nas. Wyznajemy
prostą zasadę: „NIC O NAS BEZ NAS”.
Mam nadzieję, że posłowie podzielą pogląd działkowców o konieczności odrzucenia już w pierwszym czytaniu projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych
i uszanują wolę działkowców o utrzymanie obowiązującej
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w niezmienionym kształcie.
Dziękuję za uwagę.

2. Ryszard Niedbała OZ Mazowiecki
Panie Przewodniczący
Szanowni Goście,
Drodzy Działkowcy.
Dopiero założenie Towarzystwa Ogródków Rodzinnych
w Warszawie w 1926 r. rozpoczęło zorganizowane zakładanie ogrodów działkowych na terenie stolicy: „Stefana
Okrzei”, „Rakowiec”, „Jutrzenka”, „Sady Żoliborskie”,
i wielu innych.

Historii ogrodów działkowych trudno nie zauważyć.
I choć ogrody istniały od wielu już lat - w Europie zachodniej, na Pomorzu (1897 r. „Kąpiele Słoneczne” – Grudziądz) i na Śląsku – to poza pojedynczymi w Warszawie
(1902 r. „Obrońców Pokoju”) ogrodów nie przybywało.
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Obecnie w Europie ogrodnictwo działkowe rozwija się,
a u nas problemem jest przetrwanie, ocalenie istniejących
ogrodów dla następnych pokoleń. Z regularnością godną
lepszej sprawy pojawiają się pomysły likwidacji ogrodów
działkowych. Niektórzy politycy uważają je za relikt minionego ustroju. Pazerni inwestorzy marzą o komercyjnych inwestycjach zamiast „grządek z marchewką”. Zagrożenia te są przede wszystkim widoczne w miastach,
a szczególnie w Warszawie. W stolicy skierowanych jest
171 pozwów roszczeniowych przez byłego Prezydenta m.
st. Warszawy, 18 roszczeń od osób fizycznych, 7 roszczeń
osób prawnych. Pani Prezydent w kampanii wyborczej
obiecywała wycofanie tych pozwów z sądów, co nie nastąpiło do dnia dzisiejszego.
W Warszawie, poza jednym ogrodem („Sady Żoliborskie”), pozostałe ogrody nie ujęto w planach zagospodarowania przestrzennego. Co oferuje społeczności działkowców projekt ustawy PiS o ogrodach działkowych, skoro stwierdza w § 6 pkt. 5 „Nie jest dopuszczalna (tylko) likwidacja ogrodu działkowego, którego obszar wskazany
jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren ogrodów działkowych”?
Poza planami zagospodarowania przestrzennego na
przeszkodzie uwłaszczenia działkowców lub obrony przed
likwidacją ROD stałyby także istotne uregulowania, takie
jak:
• stan prawny gruntów ROD,
• wycofanie pozwów sądowych przez Prezydenta m. st.
Warszawy,
• uregulowanie spraw roszczeniowych.
Ogrody działkowe powinny być umieszczane w planach
zagospodarowania przestrzennego jako ogrody działkowe, a nie tereny zielone. Takie przeznaczenie terenów dawałoby ogrodom szansę przetrwania i rozwoju.
W złożonym przez posłów PiS projekcie 23 marca
2009r nie zaproponowano ogrodom nic konkretnego i nowatorskiego, a jedynie zaoferowano wykup terenu indywidualnym działkowcom pozostawiając ich bez infrastruktury i możliwości rozwoju. Wprowadzono tym wiele niedobrego w ruchu ogrodnictwa, dzieląc wyraźnie ogrody
na terenach aglomeracji miejskich i poza miejskich. Na
pewno przeznaczenie i zagospodarowanie tych ogrodów
są różne. Jedne są przede wszystkim zielonymi płucami
miast, oazą ruchu i odpoczynku, drugie są uprawowo-rekreacyjne. Niezależnie od usytuowania wszystkich działkowców łączy zamiłowanie do przyrody, a proponowane
rozwiązanie wprowadzając dominację wartości materialnych pozbawiłoby znaczną część działkowców włożonych oszczędności i efektów wieloletniej wytężonej pracy.
Utrata ogrodów warszawskich wydaje się tym bardziej
realna z dwóch powodów, a mianowicie: niesłychanie wygórowanych cen gruntów i niechęci samorządowców do
pozbywania się często atrakcyjnie położonych terenów.
Zatracona zostałaby geneza i idea zakładanych pierwszych
ogrodów właśnie na terenach miejskich, w których nie-

użytki działkowcy zamieniali w oazy zieleni i miejsca odpoczynku. Ponadto propozycja utraty mocy prawnej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 r, w tym
likwidacji Polskiego Związku Działkowców, pozbawiłaby
obywateli gwaranta chroniącego ich mienie. Tym bardziej,
że brak przepisów wykonawczych pogłębiłby jedynie chaos w przejmowaniu terenów gminnych, czy skarbu państwa. Proponowane rozwiązania nie są powiązane z umocowaniami prawnymi samorządów i doprowadzą raczej
do likwidacji wielu ogrodów niż polepszenia warunków
ich rozwoju.
W Warszawie po wejściu w życie projektu PiS działkowcy ze wszystkich ogrodów, poza jednym, nie mieliby
szans na uwłaszczenie.
Nie widząc możliwości realizacyjnych projektu ustawy
o ogrodach działkowych wnioskujemy o odrzucenie tego
projektu w całości. Apelujemy do Marszałka Sejmu i Senatu, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i do
wszystkich Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej
o niedopuszczenie do nowelizacji ustawy o ROD.
Utrzymanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
jest rozwiązaniem kompromisowym w negocjacjach
przedstawicieli władz samorządowych z członkami PZD.
W okresie swojego istnienia Polski Związek Działkowców ani razu nie odmówił przekazania gruntów na niezbędne cele ogólnomiejskie, czy inwestycje komunikacyjne. Jedyny stawiany warunek to prowadzenie likwidacji ogrodów na warunkach ustawowych tzn. odszkodowania dla działkowców za naniesienia i nasadzenia,
odszkodowania za majątek ogrodu oraz uzyskanie terenu
zamiennego.
Niedopuszczalne jest beztroskie likwidowanie ogrodów,
kiedy działki stają się częścią przestrzeni publicznej,
otwartej dla wszystkich. W czasach grodzenia osiedli i zamykania bram przed obcymi - ogrody zapraszają każdego,
kto we współczesnym, kamiennym mieście szuka wytchnienia wśród zieleni. Bez względu na sposób prowadzenia działek ogród zawsze łączył piękne z pożytecznym.
Dla emerytów i rencistów działka jest cenna ze względu
na możliwość pracy fizycznej na świeżym powietrzu, co
utrzymuje ich w dobrym stanie zdrowia. Dla pracowników umysłowych daje bezcenny wysiłek fizyczny, ukojenie nerwów. A wszystkim dostarcza zadowolenia moralnego z wyników pracy. To wszystko sprawia, że ciągle nie
ustaje zainteresowanie ideą ogrodów działkowych.
Znaczenie ogrodów działkowych w miastach jest tym
większe, im większe jest miasto. Często pełnią one bardzo różnorodne funkcje: od krajobrazowych, klimatycznych, nawietrzających, po środowiskowo-społeczne
(organizacja różnych form wczasów i wypoczynku dla seniorów i dzieci oraz licznych festynów, wystaw i dożynek). Samoorganizowanie się działkowców w struktury
wspólnotowe jest mało prawdopodobne, ponieważ zdecydowana ich większość nie chce angażować się w żadną
działalność społeczną, wykazując zdecydowaną postawę
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pasywną. Istnienie poszczególnej działki jest możliwe tylko w dobrze zorganizowanej strukturze. I ta wiedza jest
główną przyczyną ataku na Polski Związek Działkowy,
którego rozbicie prowadzić ma do łatwego dostępu do
atrakcyjnie położonych terenów i krociowych zysków wybranych grup społecznych.
Dzięki staraniom całego Związku odpierane są ciągłe
ataki zmierzające do praktycznej likwidacji ruchu działkowego w Polsce, bronione jest prawo do zrzeszania się
ludzi o podobnych zainteresowaniach. Dotychczasowa determinacja i aktywność związkowców, a przede wszystkim Prezesa Polskiego Związku Działkowców inicjującego udane pomysły. Nasze działania przyniosły korzyst-

ne i konkretne dla działkowców efekty, jakimi są: nowa
ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (2005 r.), nowy – zgodny z ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych – statut Związku (2006 r.), znowelizowany Regulamin ROD (2006 r.). W prawnych przepisach tych zawarto wykształcone przez dziesięciolecia zasady korzystania
z działek i ich zagospodarowania, co było oczekiwane
przez setki tysięcy działkowców.
Składamy podziękowania za ogrom pracy na rzecz
działkowców i wyrazy szacunku Prezesowi Związku Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu życząc dalszej wytrwałości w aktywnym przewodniczeniu niezawisłej i niezależnej organizacji działkowców.

3. Marian Rosiński OZ Sudecki
Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy,
Działkowcy, Zaproszeni Goście
Dzisiejszy Kongres jest wielkim wydarzeniem dla działkowców, jest to pierwszy kongres w historii ruchu działkowego, jest on szczególnym forum na którym możemy
wypowiedzieć się co do aktualnej sytuacji ruchu działkowego.
Sytuacja ta została zdeterminowana projektem ustawy
o ogrodach działkowych, nad którym pracuje Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, projektem autorstwa posłów Prawa
i Sprawiedliwości.
Projekt ten w Okręgu Sudeckim został powszechnie
skrytykowany, powszechnie również apelowano do Marszałka Sejmu RP Pana Bronisława Komorowskiego, Klubów Poselskich oraz do Posłów okręgu wałbrzyskiego
i jeleniogórskiego o odrzucenie projektu ustawy o ogrodach działkowych zgłoszonego przez posłów Prawa i
Sprawiedliwości.
W tej sprawie wypowiadały się walne zebrania rodzinnych ogrodów działkowych, zarządy, komisje statutowe,
tą droga swoje negatywne stanowisko wobec projektu
przekazało 105 rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu
Sudeckiego oraz wielu działkowców w indywidualnych
wystąpieniach.
Tą właśnie drogą swoje negatywne stanowisko wobec
zmiany zasad funkcjonowania ogrodów działkowych i likwidacji Polskiego Związku Działkowców przedstawiło
około 20 tysięcy sudeckich działkowców.
Na taką ocenę projektu złożyło się między innymi to, że
mamy dobrą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych
z 2005 r. która daje dobre podstawy prawne funkcjonowania ogrodom działkowym, w sposób właściwy zabezpiecza interesy majątkowe działkowców za utrzymaniem
której w naszym okręgu opowiedziało się na piśmie około 45 tysięcy działkowców.

Ponadto powszechna jest świadomość, że ogrody działkowe w całej swej ponad 100-letniej historii nigdy nie były budowane i urządzane z myślą o ich sprzedaży
i uczynienia z nich prywatnych własności, zawsze miały
one charakter urządzeń użyteczności publicznej, dostępnej
dla wszystkich, a w szczególności dla ludzi ubogich, których nie stać było i dziś również nie stać na kupno własnej
nieruchomości. Ogrody o takim charakterze i o takim
przeznaczeniu otrzymało nasze pokolenie i naszym obowiązkiem jest przekazać je dla naszych następców. Tak
jak zrobiła to Babcia i Rodzice Pana Posła Dery co pozwoliła Panu Posłowi posiadać działkę.
Nikt nie ma moralnego prawa by tak brutalnie i nieludzko przerwać historię ogrodów działkowych rozprzedając
działki, co w bliższym lub dalszym czasie doprowadzi do
unicestwienia ogrodów działkowych.
Nie jest znany przypadek, ani w Polsce, ani w Europie
funkcjonowania ogrodu działkowego na prywatnym gruncie albo jako zrzeszenie prywatnych właścicieli działek.
Nie słuchajmy i nie tolerujmy fałszywych Mikołajów
co to garną się rozdawać nie swoje, choćby mieli na imię
Mikołaj tak jak poseł Andrzej Mikołaj Dera.

Szanowni Zebrani!
Zapoznałem się z projektem ustawy Prawa i Sprawiedliwości i jego uzasadnieniem, ze szczególną uwagą wysłuchałem w internecie relacji z pierwszego czytania
wymienionej ustawy i nie mogę się pogodzić, że wybrańcy narodu mogą w tak cyniczny sposób uzasadniać konieczność stworzenie nowego prawa w tym przypadku
działkowego.
Poseł Sprawozdawca Andrzej Dera na mównicy sejmowej powiada, że Polski Związek Działkowców nie podle32

ga żadnemu nadzorowi - jest to oczywista nieprawda.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 38 stanowi „Nadzór nad działalnością PZD sprawuje minister
właściwy do spraw środowiska".
Zgodnie ze Statutem tak jak każda organizacja społeczna Związek posiada na każdym szczeblu organizacyjnym
własne organy kontrolne i rozjemcze, a ponadto podlega
kontroli sądowej w zakresie członkostwa i w zakresie
spraw majątkowych i odszkodowawczych oraz Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie rejestracji Związku.
Ponadto poseł A. Dera postrzega rodzinne ogrody działkowe i Związek jako pozostałość systemu radzieckiego,
co również nie polega na prawdzie, bowiem w Związku
radzieckim nie było i w państwach które powstały po jego upadku nie ma ogrodów działkowych.
Nasze polskie ogrody działkowe funkcjonują tak jak
w Niemczech, Francji, Anglii i pozostałych krajach zjednoczonej Europy, nie stanowią żadnego kuriozum na
działkowej mapie Zjednoczonej Europy. Mało, po wejściu
do Zjednoczonej Europy, choć takiego wymogu nie było,
nie musieliśmy dostosowywać naszych ogrodów do warunków europejskich, myśmy tam byli od lat trzydziestych
ubiegłego wieku.
Patrząc historycznie to pierwsze polskie ogrody działkowe powstawały w zaborze pruskim na Pomorzu, Wielkopolsce i Śląsku i wg wypracowanych ówcześnie wzorów powstawały następne ogrody w tym również po
II wojnie światowej. Doprawdy trzeba mieć szczególnie
bujną wyobraźnię by doszukiwać się w tej historii ogrodnictwa działkowego systemy radzieckiego.
Kolejnym przekłamaniem jakie słyszeliśmy w debacie
sejmowej ze strony Posła Andrzeja Dery jak i Posła Arkadiusza Czartoryskiego to to, że obecnie działkowcy są
tak gnębieni składką członkowską i jakie to są niebotyczne kwoty w skali całego kraju – 50 milionów zł. Natomiast
z chwilą uchwalenia projektu Prawa i Sprawiedliwości obciążenie działkowców byłyby znacznie niższe bo płaciliby tylko podatek rolny i od nieruchomości, a to byłoby
znacznie mniej niż obecna składka członkowska.
Na dowód tego Pan Dera pokazuje to na wyliczeniach
dot. własnej działki. Z wyliczeń tych wynika ,że podatku
będzie płacił 60 zł, a składki płaci 90 zł, do wyliczeń tych
Pan Dera przyjął stawkę podatku od nieruchomości od altany 2.25 zł gdy faktycznie w Ostrowie Wielkopolskim
/do sprawdzenia w Internecie/ stawka od pozostałych budynków m.in. altan wynosi 5.50 zł od 1 m2 więc Pan Dera od altany zapłaciłby podatek nie 42 zł, tak jak przyjął to
w wyliczeniach, ale zapłaciłby 110 zł łącznie zatem podatek wyniósłby 128 zł. i faktycznie obciążenie podatkowe
byłoby wyższe od obecnie płaconej składki o 38 zł.
Gdyby nie to pozornie małe kłamstewko padłaby ta
część uzasadnienia projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości.
W wyliczeniach pominięto koszty zarządzania wspólnotą ogrodową, które będą po wielokroć wyższe od obec-

nej składki członkowskiej, przemilcza się te koszty rozmyślnie bowiem inaczej prysłby mit taniej działki w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości.
Kolejnym nierzetelnym argumentem, którym posłużyło
się Prawo i Sprawiedliwość jest stwierdzenie, że projekt
nie pociąga żadnych negatywnych skutków finansowych
dla budżetów Państwa i samorządów i negatywnych skutków społecznych.
Nie mam wiedzy by oceniać skutki finansowe dlatego
pominę je, natomiast co do skutków społecznych, to z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że negatywne skutki
społeczne będą ogromne i bardzo dotkliwe, bowiem w
czasie niezbyt odległym zniknie większość rodzinnych
ogrodów działkowych, a te które się ostaną, nie będą dla
ludzi ubogich.
Działki staną się towarem i to najczęściej dla ludzi bogatych, działki nie będą powszechnie dostępne, tak jak to
jest dzisiaj, działki przestaną być swoistym świadczeniem
socjalnym Państwa dla swoich obywateli.
Nie wierzę, by tej świadomości nie miał Pan Poseł
A. Dera jak i pozostali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy podpisali się pod projektem ustawy o ogrodach
działkowych.

Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy
Czego oczekują działkowcy od Kongresu, oczekują zdecydowanego stanowiska Kongresu stwierdzającego, że
projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości jest złym projektem, nie służy trwałości i rozwojowi ogrodów działkowych, pozbawia działkowców obecnie obowiązujących
praw i z pobudek ideologicznych, nie mających żadnego
uzasadnienia, likwiduje Polski Związek Działkowców
– z tych względów projekt ten powinien zostać odrzucony.
Działkowcy nie oczekują zmian obecnie obowiązującej
dobrej ustawy z 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, czemu dali dobitny wyraz swoimi podpisami
w liczbie ponad 600 tysięcy. Działkowcy oczekują, by politycy dali im spokojnie pracować, odpoczywać i wychowywać na działkach swoje dzieci i wnuki w poszanowaniu
pracy i miłości do przyrody.
Sadzę również, że dzisiejszy Kongres jest tym forum,
na którym winniśmy się jednomyślnie wypowiedzieć za
utrzymaniem naszej dotychczasowej jedności gwarantującej utrzymanie ruchu ogrodnictwa działkowego dla obecnego pokolenia, jak również dla przyszłych pokoleń.
Na przestrzeni ostatnich 20 lat nasza dotychczasowa jedność pozwoliła skutecznie bronić i chronić rodzinne ogrody działkowe.
Kończąc swoje wystąpienie chciałbym w imieniu działkowców Okręgu Sudeckiego podziękować wszystkim Posłom, którzy w debacie sejmowej w dniu 2 lipca br.
wypowiadali się za odrzucenie projektu ustawy o ogrodach działkowych, a w szczególności Klubom Poselskim
Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa
Ludowego i Nowej Lewicy.
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Dziękuję również Krajowej Radzie Polskiego Związku
Działkowców za skuteczną wieloletnią obronę ruchu
działkowego, a w szczególności jej Prezesowi Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu za wielkie oddanie ruchowi

ogrodnictwa działkowego i za ogromne zaangażowanie w
jego obronie, za co jest tak zaciekle atakowany przez niektóre kręgi polityczne i podporządkowane im media.
Panie Prezesie wytrwałości, działkowcy są z Panem.
Dziękuję za uwagę.

4. Janusz Moszkowski OZ we Wrocławiu
Szanowni delegaci!
Szanowni goście!
Jako reprezentanci rodzinnych ogrodów działkowych
zebraliśmy się tu w Warszawie na I KONGRESIE Polskiego Związku Działkowców w sytuacji szczególnej, w
sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia dla rodzinnych
ogrodów działkowych spowodowanego projektem
ustawy Prawa i Sprawiedliwości, której głównym autorem jest poseł Andrzej Dera. Pan Poseł nam wmawia, że
projekt PiS-u chroni i broni ogrody, a każdy dotychczasowy użytkownik działki stanie się jej właścicielem. Jako
reprezentant wrocławskich ogrodów chciałbym zaprotestować przeciwko tej manipulacji.
Panie Pośle, działkowcy to ludzie z bogatym bagażem
doświadczeń, to ludzie rozumni i nie można ich tak oszukiwać. We Wrocławiu 90% rodzinnych ogrodów działkowych ma inne przeznaczenie i to pomimo wielu
protestów i próśb kierowanych do Prezydenta Wrocławia.
Tu we Wrocławiu 142 ogrody zostały wykreślone
z planów zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone na cele komercyjne i deweloperskie.
Trudno sobie wręcz wyobrazić by Prezydent Wrocławia
pozytywnie rozpatrywał wnioski działkowców o przekazanie im działki na własność. Wręcz odwrotnie w przypadku wejścia w życie projektu PiS-u zgodnie z zapisem,
jednym pociągnięciem pióra, jednym podpisem zdecyduje o likwidacji wielu, ba zdecydowanej większości ogrodów. Takie są bowiem postanowienia i takie będą efekty
projektu ustawy.
Dzisiaj jedynym gwarantem istnienia ogrodów jest
ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. To ta ustawa zawiera regulacje dotyczące likwidacji terenów ROD,
zawiera gwarancje odszkodowań i prawo do ogrodu zastępczego. To ta ustawa zawiera regulacje dotyczące funkcjonowania ogrodów w ramach Polskiego Związku Działkowców, Związku, zasłużonego, który jest jednym z wielu w Unii Europejskiej.
Zarówno ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych
jak i Związek sprawdziły się w praktyce, w działaniach
i w efektach. To jest nasza ustawa, innej nie chcemy. Nie
mamy żadnych złudzeń, co do intencji posłów PiS-u, którzy chcą zniszczyć ogrodnictwo działkowe, organizację
działkowców. Czy posłowie PiS-u nie mają innych pro-

blemów. Ruch działkowy liczy ponad 110 lat i zawsze jego dążeniem było zjednoczenie się w jedną ogólnokrajową organizację, tak też było przed wojną w latach
30-tych. Ale Pan Poseł Dera nie zna historii ogrodnictwa
działkowego. Nie wie, że urządzenia ogrodowe były budowane przez wiele pokoleń działkowców. W rzeczywistości ten majątek jest w dyspozycji samych działkowców,
członków Związku, to oni decydują o jego utrzymaniu,
modernizacji. Nie jest prawdą Panie Pośle Dera, że to jest
majątek struktur. Społeczne struktury wybrane przez działkowców jedynie dbają, by był on we właściwym, dobrym
stanie.
Jakim prawem, to co sami działkowcy wypracowali
ma być znacjonalizowane. Przecież jest to jawna grabież.
Pomimo zagrożeń, wrocławskie ogrody rozwijają się,
unowocześniają, działkowcy szczycą się, że mają coraz
lepsze warunki uprawy i spędzania wolnego czasu wraz
z rodzinami. Tu na ogrodach kwitnie życie towarzyskie,
tu zawiązują się przyjaźnie, tu ludzie sobie pomagają,
pomagają żyć, przetrwać i tego zmarnować nie pozwolimy. Ogrody są nasze, dla naszych dzieci i wnuków, dla
kolejnych pokoleń działkowców, którzy przyjdą po nas.
Kolejne tysiące rodzin nie tylko oczekuje, ale też otrzymuje co rocznie działki do użytkowania. I na tym właśnie
Parne Pośle Andrzeju Dera polega idea ogrodnictwa działkowego.
Nie można zamykać drogi do działki kolejnym rodzinom działkowców, oni tych działek potrzebują.
Działkowcy okręgu z Wrocławia. Strzelina, Milicza,
Oleśnicy, Oławy, Sycowa i z wielu innych miast zwracają się do posłów Platformy Obywatelskiej, posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy, do wszystkich, którym
leży na sercu dobro działkowców i ogrodów, ale też i
miast, nie pozwalajcie, by projekt Prawa i Sprawiedliwość
ujrzał światło dzienne. Jest to projekt zły, niekonstytucyjny, naruszający naszą historię, tradycję i nasz dorobek.
Zwracamy się do Was, odrzućcie ten projekt i pamiętajcie o ogrodach oraz o aktualnym haśle „nic o nas
bez nas”.
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5. Olga Ochrymiuk OZ Podlaski
Szanowny Panie Przewodniczący
Szanowny Panie Prezesie, Wysokie Prezydium
Panie i Panowie Delegaci
Szanowni zaproszeni Goście
Jestem użytkownikiem działki w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym „Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej
k/Białegostoku. Status działkowca, a przy tym status Sędziego Sądu Okręgowego, nie tylko że upoważnia,
a wręcz obliguje mnie do dokonania oceny i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie złożonego do laski
marszałkowskiej przez posłów PiS projektu ustawy
o ogrodach działkowych hucznie nazwanym przez projektodawców „uwłaszczeniem działkowców”. Dogłębna analiza przedmiotowego projektu daje podstawy do stwierdzenia, że jego celem nie jest uwłaszczenie wszystkich
dotychczasowych użytkowników działek, a celem jest
uchylenie aktualnie istniejącej ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych stanowiącej obecnie gwarancję
praw działkowców i istniejących ogrodów, rozwiązanie
PZD – samorządnej, demokratycznej i samodzielnej organizacji społecznej i nacjonalizacja majątku wypracowanego przez kilka pokoleń działkowców. Już na wstępie
należy zwrócić uwagę na niekonstytucyjność przedmiotowego projektu zakładającego delegalizację społecznej
organizacji bez podstaw wymienionych w art.13 Konstytucji RP. Żadna bowiem z podstaw określonych w powołanej wyżej normie konstytucyjnej nie dotyczy organizacji
społecznej, jaką jest Polski Związek Działkowców. Bo
czyż PZD jest organizacją odwołującą się w swoim programie do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu, czy też komunizmu? Czy działalność
PZD zakłada bądź dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosuje przemoc w celu zdobycia władzy lub
wpływu na politykę państwa, a przecież tylko istnienie takich przesłanek konstytucyjnych może uzasadniać delegalizację organizacji społecznej. Powszechnie znany jest
negatywny stosunek PiS do obecnie obowiązującej Konstytucji, ale czy ta okoliczność ma usprawiedliwiać zaniechanie jej przestrzegania, a wręcz do rażącego jej
naruszania? Niekonstytucyjne są również pomysły PiS dotyczące uwłaszczenia działkowców na majątku gmin, podczas kiedy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
wskazuje na niezgodność takich zapisów z Konstytucją
RP. Fikcja uwłaszczenia działkowców jest tym większa, że
działkowcy mieliby przejmować za bezcen grunty gmin,
którym w projekcie ustawy nie zapewnia się żadnej rekompensaty za utraconą własność. Najdziwniejszym jest
to, że decyzję w sprawie oddania gruntu za bezcen ma podejmować ten sam podmiot (organ samorządu terytorialnego), któremu te grunty się odbiera. Czy tak zredagowane przepisy prawne mogą skutkować uwłaszczeniem
działkowców i to za przysłowiowy grosz? Czytając ów

projekt można odnieść wrażenie iż projektodawcy,
a przede wszystkim wnioskodawca poseł Andrzej Dera,
nie zna treści ustawy zasadniczej, bądź odmawia jej stosowania. Można również nabrać wątpliwości, co do jego
wiedzy prawniczej.
Na szczególną uwagę zasługuje art. 21 projektowanej
ustawy, w myśl którego dotychczasowy użytkownik działki może złożyć wniosek o odpłatne przekształcenie prawa użytkowania działki w prawo własności. Przyznanie
tego „prawa” jest jedynym prawem działkowca i dotyczy tylko działek stanowiących własność bądź to Skarbu
Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego. Żaden
z zapisów projektowanej ustawy nie nakłada obowiązku
na organy samorządu terytorialnego pozytywnego załatwienia wniosku tj. wydania decyzji przekształcającej prawo użytkowania w prawo własności. A co z pozostałymi
użytkownikami działek? Powołany bowiem art. 21 nie daje prawa do złożenia wniosku o wykup działki dotychczasowym działkowcom z ogrodów objętych roszczeniami,
nawet w sytuacji bezzasadnych roszczeń, a nadto z ogrodów nie ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego, jak również z ogrodów o nieuregulowanej sytuacji
prawnej, bez odpowiedniej dokumentacji prawnej, które
działają tylko w oparciu o obecną ustawę o ROD. Większość ogrodów w dużych miastach ma nieuregulowany
stan prawny, a gminy systematycznie wyprowadzają ogrody z planu zagospodarowania przestrzennego. W tych
okolicznościach efektem wprowadzenia w życie projektowanej ustawy będzie pozbawienie około 700 tysięcy rodzin szansy wykupu działek. Czyż nie jest to klasyczne
wywłaszczenie? Dlaczego w projekcie ustawy nie uwzględniono tych kwestii? przyczyną jest brak wiedzy w tym
zakresie, czy też świadome działanie mające i celu rozbicie samorządu działkowców, odebranie im ich gwarancji
prawnych przejęcie terenów, które obecnie zajęte są przez
ogrody i udostępnienie terenów wszelkim inwestorom bez
potrzeby respektowania warunków ustawy o ROD
w przypadku likwidacji tychże ogrodów.
Nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że aktualnie
wszelkie składniki majątkowe związane z działką (altana,
nasadzenia itd.) stanowią prywatną własność działkowca
i są objęte ochroną prawną. Obowiązująca ustawa o. rodzinnych ogrodach działkowych – w art. 15 ust. 2 – stanowi, że ów majątek jest własnością użytkownika działki.
A co w tej kwestii wynika z projektu PiS? Wynika to, że
w momencie wejścia w życie projektowanej ustawy działkowiec automatycznie przestanie być właścicielem składników majątkowych znajdujących się na jego działce.
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Przypadną one – na mocy przepisów kodeksu cywilnego
-właścicielowi gruntu czyli gminom i Skarbowi Państwa.
Czyż nie jest to komunalizacja majątku prywatnego działkowców i ukryte wywłaszczenie?
A co z kosztami związanymi z ewentualnym wykupem
działki? Nawet przy projektowanych bonifikatach wydatki
związane z kupnem działki będą wysokie i będą obciążać
działkowców, w większości emerytów, rencistów i bezrobotnych, których na przedmiotowy zakup po prostu nie będzie stać. Czy w tych okolicznościach zwiększenie
wielkości działki z 500 m2 do 1500 m2 nie jest świadomym
liczeniem projektodawców na uwłaszczenie się bogatych
kosztem biednych? Czyż brak ograniczeń, co do zagospodarowania działek, brak zakazu komasacji działek, jak też
brak zakazu nabywania ich przez firmy, nie jest pozbawieniem działek statusu rekreacji i prowadzenia upraw ogrodniczych, a przez to utajnioną likwidacją ruchu ogrodnictwa
działkowego i przeznaczenie działek na inne cele?
Przedmiotowy projekt PiS jest kolejnym zlepkiem
wcześniejszych projektów PiS i śmiem twierdzić, że jest
kolejnym bublem legislacyjnym. Zażenowanie budzi fakt,

że projekt ów, o takich, a nie innych rozwiązaniach, został przygotowany przez prawnika posła Andrzeja Derę
i podpisany przez 17 posłów PiS, bez konsultacji z szerokim środowiskiem działkowców i organami ich reprezentującymi, bez ich akceptacji i wbrew ich oczekiwaniom.
Efektem takiego postępowania jest przedmiotowy projekt
ustawy budzący ogrom wątpliwości prawnych, podważający – i to w sposób zasadniczy – zasadę demokracji.
Czy wskazywane wątpliwości i pytania nie są wystarczającymi do bezwzględnego odrzucenia złożonego przez
PiS do laski marszałkowskiej projektu ustawy o ogrodach
działkowych, a tym samym pozostawienia dotychczasowego stanu prawnego, stanowiącego ochronę przed zakusami zniszczenia ogrodnictwa działkowego i ochronę
przed skrzywdzeniem ponad milionowej rzeszy działkowców i ich rodzin. Mam nadzieję, że pozostali posłowie
– poza projektodawcami posłami PiS – w sposób zdecydowany powiedzą NIE proponowanemu przez PiS bublowi legislacyjnemu i odrzucą ów projekt jako niekonstytucyjny, naruszający zasady demokratycznego państwa
prawa i wolę jego obywateli.

6. Władysław Olczyk OZ Szczecin
Dlaczego jesteśmy przeciwko pomysłom reformacji
w ogrodach za proponowanej przez PiS?
Jesteśmy dużą samorządną organizacją społeczną o bogatym dorobku organizacyjnym, sięgającym prawie 120
lat. Ze zdziwieniem obserwujemy cyklicznie podejmowane próby rozmontowywania dobrze funkcjonującego
ogólnokrajowego związku działkowców.
Cele, jakie przyświecają tym działaniom są różne i różnie motywowane. Ostatnio lansowana utopijna teoria
uwłaszczenia obliczona jest na naiwność środowiska
działkowców i zmierza do poparcia tak pomyślanych działań, aby ogrody same zlikwidowały się przy pomocy
działkowców. Bo cóż innego może oznaczać likwidacja
samorządów w rodzinnych ogrodach działkowych i likwidacja Polskiego Związku Działkowców na przekór temu,
jakie trendy obserwujemy w innych krajach europejskich.
Ogród nasz, którego jestem reprezentantem, gwarantuje wypoczynek i możliwość upraw dla 1500 rodzin działkowców oraz dla otaczającego go wokół osiedla mieszkaniowego. Ogród utworzony został za likwidowane
ogrody pod budownictwo mieszkaniowe. Tworzono go na
gruntach o nienajlepszej jakości. Poprzecinany jest wieloma liniami wysokiego napięcia. Został od podstaw tworzony, doinwestowany w niezbędne elementy infrastruktury, gwarantujące jego dobre funkcjonowanie.
Jak dotychczas, nie było na niego zakusów likwidacyjnych, ogród był ujęty w planie rozwoju miasta, ale do
chwili zmiany obowiązującego planu. Dziś jego los nie jest
w pełni wiadomy, bowiem nie ma ani planu, ani zatwier-

dzonego studium uwarunkowań do planu. Dlatego wychodzenie z propozycją uwłaszczenia jest czystą iluzją, a proponowana forma użytkowania nie daje nam gwarancji
w przyszłości. A co mają powiedzieć ogrody w Szczecinie, które nie mają nawet potwierdzonego użytkowania,
mimo że istnieją ponad 70 lat. To właśnie ustawa o POD
oraz obecnie obowiązująca ustawa o ROD dała i daje im
gwarancję bytu, a w razie koniecznej likwidacji otrzymania rekompensat majątkowych i terenu zastępczego.
Od wielu, wielu lat bronimy tych naszych ogrodów, poświęcając środki i siły na działania, które mogłyby być lepiej spożytkowane.
Ogród mimo problemów rozwija się stale i posiada widoczne rezultaty.
Czujemy się w tym naszym ogrodzie gospodarzami. Jest
nam w nim dobrze i nie ma absolutnie potrzeby rujnowania tego co jest, a to stałoby się w momencie przyjęcia projektu ustawy o ogrodach działkowcy zgłoszonego w Sejmie przez posłów PiS.
Pomysłodawcy nie zrobili rachunku ekonomicznego,
ani w skali mikro, ani w skali makro ekonomicznej. Nie
dopatrzono się walorów społecznych w ogrodach. Nie
uwzględnia się idei ogrodnictwa i jego bogatej tradycji.
Umotywowano jedynie swoje pomysły względami politycznymi i ustrojowymi. Dowodzi to jednak wielkiego zaślepienia i braku spojrzenia w przyszłość. Uzasadnienie
do projektu ustawy nie wytrzymuje krytyki. Ale żeby podeprzeć swoje pomysły dopisano całą teorię uwłaszczenia.
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Takie urządzenia pożytku publicznego, jakimi są ogrody działkowe, powinny być własnością ogólnonarodową
lub własnością samorządów. Ogrody służą przecież społeczności lokalnej. Do nich ma dostęp każdy kto spełnia
warunki ustawowe. W tym przypadku forma własności,
nawet gdyby była ona możliwa, nie jest najlepszą formą
użytkowania ze względów społecznych. Jeszcze projekt
ustawy PiS nie został przyjęty, a już zaczęły się ruchy obrotem działkami, próby scalania w jednym ręku, komasacji, tworzenia skupisk itd. A co by było gdyby?
Nie jesteśmy przeciwnikami własności, bo tej grupie społecznej, która reprezentują działkowcy naprawdę by się coś
należało, ze względu na status majątkowy. Ale stan istniejący prawa w sposób wystarczający spełnia potrzeby społeczne i nie zamyka drogi dostępu do działki i innym.
W ogrodzie życie tętni. Kosztem pracy społecznej oddanych ludzi mamy to co mamy. Nikt nie liczył czasu ani
wysiłku dla rozwoju ogrodu i tego kapitału nie wolno
zmarnować.
Często zadajemy sobie pytanie, co tak naprawdę legło u
podstaw zamysłu tego projektu ustawy? Czy zaćma polityczna, czy biznesowe powiązania? Być może jedno i drugie, bo racjonalnego uzasadnienia nie można się doszukać.

Zmieniać można wszystko, ale myślą przewodnią zmian
powinno być doskonalenie i rozwój oraz dążenie do postępu, a nie tworzenie nowego na gruzach systemu istniejącego, w imię wąskiej grupy interesu. Nie można dopuścić
do dewastacji ogrodów, a potrzebne reformy róbmy
w spokoju, z myślą o przyszłości i pożytku społecznym.
Każda rewolucja niesie ze sobą ofiary, a to nam w projekcie ustawy zaproponowano.
Apelujemy więc do parlamentarzystów – nie dajmy się
unosić ułudzie. Reformujmy spokojnie i z rozsądkiem, jeżeli jest taka potrzeba, po głębokiej analizie skutków
zwłaszcza społecznych, każdej proponowanej zmiany.
Radźmy się ludzi, którzy się na tym znają i tych którym
dobro ogrodów leży na sercu a nie tych, którzy widza tylko swój własny interes.
Dziękujemy władzom Krajowym Związku pod przewodnictwem Prezesa Eugeniusza Kondrackiego za rozsądne sterowanie tym okrętem ROD. A to, że jako Prezes
przewodzi Związkowi od ponad 25 lat jest jedynie dowodem jego wysokiego kunsztu i zdolności organizacyjnych.
My działkowcy to doceniamy i zapewniamy, że zawsze
może liczyć na prawdziwych i odpowiedzialnych działkowców.

7. Jerzy Leśniak OZ Śląski
Szanowni Państwo
Zaproszeni goście i uczestnicy
I Kongresu naszego Związku.
Przypadł mi w udziale zaszczyt wypowiedzenia się
przed Państwem w imieniu działkowców reprezentujących Okręg Śląski.
Nasz okręg, największy w kraju, działający na terenie
Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia, skupia w sumie 625 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, funkcjonujących na ponad 4000 ha gruntów. Przyjechaliśmy na Kongres
w licznej grupie – 260 uczestników, to przedstawiciele blisko stutysięcznej rzeszy członków PZD, uprawiających
swoje działki w naszej aglomeracji.
Ogrody działkowe od ponad stu lat są trwałym elementem naszego krajobrazu i zawsze były traktowane, jako
ważny składnik miejscowej kultury i tradycji. Jest rzeczą
oczywistą, że zmieniała się ich rola z upływem czasu, kiedyś pełniły ważną rolę aprowizacyjną, dziś postrzega się
je głównie jako miejsce rekreacji i wypoczynku.
Ciągłe ataki na Związek i jego struktury rodzą pytanie,
czym jest ten ruch, który stał się tak powszechny, że zrzesza milion rodzin w Polsce, gospodarujących w pięciu tysiącach ogrodów. że potrafił doprowadzić do powstania
własnej samodzielnej, samorządnej i demokratycznej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców?
Odpowiedź tkwi w znaczeniu ogrodów dla rodzin i społeczeństwa. Tworzone były one z niczego. Działkowcy nie

przychodzili bowiem na gotowe. Wchodzili na ugory
i nieużytki. Wiele potu, wysiłku i determinacji kosztowało przywrócenie tych terenów przyrodzie i człowiekowi,
stworzenie terenów zielonych służących nie tylko nam,
ale i mieszkańcom miast. Za ten wysiłek winniśmy
wszystkim tym, którzy tworzyli ogrody nisko się pokłonić
i podziękować.
Trwająca od czasu przemian ustrojowych walka – formalnie z Polskim Związkiem Działkowców – a faktycznie
z ideą ogrodów jako urządzeń użyteczności publicznej,
zmęczyła działkowców, a niektórych nawet pozbawiła nadziei na spokojne użytkowanie działek i aktywne korzystanie z możliwości, jakie dają ogrody.
Smutne jest to, że posunięto się w tej nieczystej grze do
metod żywcem przejętych z innej epoki, a mianowicie do
próby osłabienia, czy wręcz rozbicia organizacji, z wykorzystaniem najniższych instynktów społecznych, czym
niewątpliwie było pochopnie rzucone hasło „powszechnego uwłaszczenia”. Pochopnie – bo chyba sami pomysłodawcy nie spodziewali się efektu, będącego wynikiem
tych działań, czyli gwałtownego przyrostu liczby działkowców oraz wyraźnego wzrostu wartości tzw. „odstępnego”. Niestety zjawisko to bardzo niekorzystnie wpływa
na codzienność ogrodową. „Kandydaci na milionerów”
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nie utożsamiają się ze społecznościami ogrodowymi,
wzrasta liczba działek nie uprawianych, ale terminowo
opłacanych, traktowanych jako swoista lokata kapitału.
Obniża się dyscyplina na ogrodach, władze statutowe są
lekceważone, często obrażane. Ludzie, którzy społecznie
przepracowali w strukturach związkowych wiele lat – wycofują się z działalności. Oczywiście nie dotyczy to
wszystkich. Ale tzw. „milcząca większość” czeka na rozwój wydarzeń, nie angażując się w działalność bieżącą.
Jesteśmy przekonani, że to oczekiwanie zakończy się
w najbliższym czasie, tzn. po głosowaniu w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych, autorstwa grupy
posłów reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość.
Chcę podkreślić, że projekt ten został przez nasze środowisko oceniony bardzo negatywnie, nie tylko z powodów
merytorycznych, ale również z powodu nieprzychylnej dla
nas medialnej wrzawy, jaką wokół niego wytworzono.
Zapewne posłowie dysponują odpowiednimi opiniami
prawnymi, dotyczącymi przedmiotowego projektu, niektóre z nich, upublicznione przez Kancelarię Sejmu są
znane powszechnie – wynika z nich jasno, że dokument
ten w wielu punktach nie spełnia wymogów zgodności
z Konstytucją. Niezależnie od tego projekt jest absurdalny w swoich założeniach i sprzeczny z ideą ruchu ogrodnictwa działkowego.
Ogrody działkowe z zasady tworzone są na gruntach będących własnością gmin – tak jest w Polsce i w innych
krajach europejskich. Przecież jeżeli kogoś stać na zakup
domu z ogrodem, to nie będzie dodatkowo uprawiać
ogródka działkowego. Nikt nie kupuje gruntu po to, aby
wstępować do jakiejś wspólnoty, wręcz odwrotnie – budując dom na własnej działce z góry zakładamy, że będzie to
nasza „oaza prywatności i spokoju”.

Każde nowo stanowione prawo powinno zawierać również elementy zapobiegające wystąpieniu nadużyć i nieprawidłowości po jego wprowadzeniu, tymczasem
PiS-owski projekt jest wręcz zachętą dla wszelkiej maści
kombinatorów i spekulantów, którzy nie ukrywają, że
stwarza się im wyjątkową okazję do łatwego i szybkiego
zarobku.
Mam nadzieję, że Państwo to dostrzegacie, bo eksperci
nie zawsze. Mówię o tym problemie dlatego, że już w tej
chwili widać jego pierwsze symptomy – na ogrodach pojawiają się ludzie, zgłaszający gotowość wykupu gruntu,
po ewentualnym wejściu w życie nowej ustawy. Zatem absurdalne propozycje skutkują natychmiast działaniami, które w każdym państwie muszą budzić uczucia negatywne.
Ten projekt jest po prostu zły, zarówno w wymiarze prawnym, jak i zwykłym, ludzkim. Działania propagandowe autorów projektu ustawy, towarzyszące jego prezentacji były
brudne, nieuczciwe, bazujące na najniższych ludzkich instynktach. Posłom PiS-u, do których również kieruję to wystąpienie, mówię wyraźnie – to co zrobiliście nie ma nic
wspólnego ani z prawem, ani ze sprawiedliwością.
My działkowcy Okręgu Śląskiego, mamy głębokie przekonanie, że zarówno w Sejmie jak i w społeczeństwie
funkcjonują jednak takie pojęcia jak uczciwość, odpowiedzialność, poczucie elementarnej sprawiedliwości i poszanowanie prawa, najwyraźniej obce pomysłodawcom
i autorom projektu ustawy.
Dlatego, z tej kongresowej trybuny mówimy głośno
i wyraźnie do polityków i naszych przedstawicieli w parlamencie – stajemy w obronie naszego dorobku i tradycji,
w obronie naszych praw, naszego Związku, naszych ogrodów i działkowców.
Chcemy uprawiać działki, a nie politykę!

8. Jerzy Bodak OZ Lublin
Szanowni Goście Kongresu.
Koleżanki i Koledzy.
Polski Związek Działkowców już niemal od 20 lat boryka się z politycznymi problemami zagrażającymi jego
istnieniu. Wytworzona wokół nas atmosfera, obecnie
przez ugrupowanie polityczne Prawo i Sprawiedliwość,
wywołała w dużej mierze dezorganizację życia organizacyjnego i programowego naszej działkowej organizacji.
Postulaty projektu PiS-owskiej ustawy o likwidacji Związku i konfiskacie jego majątku, a także majątku działkowców wywołały powszechną frustrację, zwłaszcza, gdy
zważy się, iż znakomity procent działkowców to emeryci, renciści czy bezrobotni. Ludzie, dla których działka rodzinna, jak i znajdujący się na niej majątek, to często
dorobek całego życia, a także wyjątkowo znacząca pomoc
w zapewnieniu rodzinie środków do życia, Trudności wy-

nikające z przeżywanego kryzysu, ten stan rzeczy tylko
pogłębiają.
W roku bieżącym przeprowadziliśmy kampanię sprawozdawczą w naszych podstawowych jednostkach, a także odbyliśmy wiele zebrań przed kongresowych charakteryzujących się poważną i zaangażowaną dyskusją na temat przyszłości naszego Związku w kontekście projektu
ustawy PiS-owskiej.
Stanowisko działkowców okręgu lubelskiego było jednoznaczne; pełne potępienie nie tylko dla całości zgłoszonego do rozpatrzenia projektu ustawy, ale i dla ugrupowania politycznego, które jest jego autorem.
Wśród wielu przemyśleń dyskutantów naszych zebrań
dominował jednak pogląd, że projekt ustawy, to krok
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wstępny do szerokiego programu zmian politycznych
i społecznych w naszym kraju w kierunku pełnej komercjalizacji układu społecznego. Ogrody działkowe to początek tej akcji. Jeżeli powiodą się zamiary środowiska
realizującego ten cel w odniesieniu do naszego Związku i
użytkowanych przez nas gruntów, to za nami pójdą inne
organizacje społeczne zrzeszające ludzi, których łączy inne pożyteczne hobby. Na przykład; jeżeli znajdą się zainteresowani zakupem za duże pieniądze akwenów wodnych, to zacznie się działanie w kierunku likwidacji
Związku Wędkarskiego, jeżeli znajdą się chętne osoby fizyczne do dzierżawienia za znaczne pieniądze terenów łowieckich, to może obawiać się o swoje istnienie Związek
Łowiecki. Takich sytuacji może być bardzo dużo. We
wszystkich takich sytuacjach politycznym wytrychem jest
zawsze zarzut „pozostałości po komunie”. Chociaż tak naprawdę to ci, którzy szastają takim zarzutem też są pozostałością po komunie. Nie słyszymy jednak, żeby zdobyte
dyplomy szkół wyższych i średnich, albo zdobyte w okresie komuny doświadczenie zawodowe zostało demonstracyjne odrzucone, a dyplomy spalone.
Dlaczego pierwszym celem są rodzinne ogrody działkowe i PZD? Bo to poza władztwem co najmniej milionem dusz, ściślej, milionowego elektoratu, to także
milionowe wpływy za grunty odebrane temu elektoratowi
pod szczytnym hasłem „uwłaszczenia działkowców”,
o czym marzy PiS. Tego przecenić się nie da. Szermując
hasłem uwłaszczenia w sposób zakłamany i bezczelny, co
ewidentnie wynika z zapisów projektu ustawy, chciano
uzyskać ten wymarzony elektorat nie mówiąc o innych
zyskach. Dziś już wiemy, jak srodze zawiedli się autorzy
pomysłu, widząc z jaką determinacją wystąpił niemal cały działkowy stan, dając odpór marzeniom politycznych
graczy, jak trafnie odczytał ich intencje i zamiary oraz z jaka siłą potrafi wystąpić w obronie swoich słusznych
spraw.
Działkowcy nasi wyrobili sobie nieprzychylną opinię o
projekcie ustawy i wyrazili pogląd, że ta inicjatywa PiS,
która zgromadziła nas dziś na I Kongresie PZD, jest ol-

brzymim zagrożeniem nie tylko dla ruchu działkowego,
ale dla całego demokratycznego systemu państwa polskiego. Wskazuje na to projektowanie w ustawie bezpodstawnej likwidacji organizacji społecznej opierającej swoje
działanie na demokratycznych zasadach stosowanych
również w innych stowarzyszeniach, a także proponowanie konfiskaty jej mienia nabytego zgodnie z obowiązującym prawem. Propozycje takich rozwiązań nie były
konsultowane nie tylko ze środowiskiem, którego miały
dotyczyć, ale także z innymi ugrupowaniami politycznymi i związkami zawodowymi. Z tego powodu, reakcje innych niż PiS środowisk politycznych zawierają zdziwienie
i wyraźną dezaprobatę dla PiS-owskiego projektu ustawy.
Podjęta obrona rodzinnych ogrodów działkowych na
wszystkich szczeblach organizacyjnych zostaje uwieńczona zwołaniem tego Kongresu przez Krajową Radę PZD
i jej kierownictwo. Kongres ten będzie zespoleniem stanowisk zawartych w licznych wystąpieniach ogrodów i organów PZD do władz państwowych, parlamentu i władz
ugrupowań politycznych, będzie wyrażeniem protestu
działkowców przeciwko ciągłemu naruszaniu spokojnego
uprawiania naszych działek z pożytkiem dla zdrowia ich
użytkowników i całego środowiska, w którym żyjemy.
Wyrażamy przekonanie, że ten Kongres stanie się nie
tylko istotnym przyczynkiem do obrony rodzinnych ogrodów działkowych i odwrócenia zaistniałych niebezpiecznych tendencji politycznych zagrażających polskiemu
życiu publicznemu, ale zapewni nam dalszą spokojną
możliwość oddawania się naszemu szlachetnemu hobby.
Szanowni uczestnicy!
Niech mi wolno będzie w imieniu delegacji Lubelszczyzny zamanifestować solidarność Związkową i wyrazić
głęboki sprzeciw w poczynaniach likwidacji ogrodów
działkowych i ruchu Polskiego Związku Działkowców
przez partię, która w swoim haśle ma prawo i sprawiedliwość. Jednocześnie życzyć Kierownictwu Związku na
czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim dużo wytrwałości w obronie działkowców i Związku, dziękując za
dotychczasowe działania.

9. Józef Kasprzak OZ Poznań
Szanowny Panie Prezesie
Szanowny Panie Przewodniczący, zaproszeni goście,
Koleżanki i Koledzy delegaci I Kongresu Polskiego
Związku Działkowców.
I Kongres Polskiego Związku Działkowców odbywający się dzisiaj po raz pierwszy w historii zgromadził na tej
sali delegatów naszego Związku z całej Polski, by wspólnie zastanowić się nad dalszym działaniem i funkcjonowaniem ogrodnictwa działkowego i naszego Związku w
realiach dnia dzisiejszego i w przyszłości. Ogrody działkowe w coraz większym stopniu otwierają się i wychodzą

do społeczeństwa lokalnego stwarzając warunki do wypoczynku i przebywania na terenie ogrodu wszystkim
chętnym mieszkańcom miast i osiedli. To przy dobrej
współpracy zarządów ogrodów z lokalnymi władzami samorządowymi można podjąć wiele inicjatyw służących
dobrze naszym mieszkańcom.
Jako przewodniczący powiatowego Kolegium Prezesów
Polskiego Związku Działkowców działającego na terenie
powiatu nowotomyskiego mogę stwierdzić, że wzajemna
współpraca w naszym powiecie układa się bardzo dobrze.
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Przedstawiciele naszych ogrodów biorą czynny udział
w różnych imprezach, festynach, dożynkach, Jarmarkach,
uroczystościach lokalnych i patriotycznych organizowanych przez władze powiatowe i miejskie. Zarządy ogrodów zapraszają starostę i burmistrzów, przewodniczących
rad miast na spotkania, by wspólnie omawiać problemy
i potrzeby, jakie dotykają ogrody działkowe i użytkowników działek. To władze samorządowe w Opalenicy w dużym stopniu pomogły zmodernizować świetlicę ogrodową
dostosowując ją do dwudziestego pierwszego wieku,
a w drugim ogrodzie opalenickim samorząd zlecił wykonanie dokumentacji rozprowadzenia sieci energetycznej
w ogrodzie i wykonanie na swój koszt części robót związanych z elektryfikacją ogrodu. Także ogrody działkowe
w Lwówku Wlkp., Nowym Tomyślu otrzymują wsparcie,
finansowe i rzeczowe od władz samorządowych. To dzięki zrozumieniu działań, jakie podejmują zarządy modernizując ogrody, władze samorządowe pomagają i wspierają
nas uważając, że ogrody działkowe mogą być wizytówką
miast, pięknymi terenami zieleni i kwiatów, oazą ciszy
i spokoju, wspaniałymi zielonymi płucami tak potrzebnymi w miastach, na które samorządy nie muszą wydawać
wielkich pieniędzy w porównaniu do kosztów poniesionych na utrzymanie zieleni miejskiej.
Burmistrzowie naszych miast chętnie uczestniczą co roku w Walnych Zebraniach Działkowych, w obchodach
Dnia Działkowca, czy w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu.
Mamy zaszczyt, że Starosta nowotomyski Pan Andrzej
Witkowski jest działkowcem w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym w Zbąszyniu a Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Tomyślu Pan Zbigniew Markowski, który uczestniczy w Kongresie jest wiceprezesem ogrodu
Złote Piaski. Także wielu naszych działkowców zasiada
w radach powiatowych i miejskich. Pan Burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing, uczestnik naszego Kongresu, za aktywną współpracę i działanie na rzecz Polskiego
Związku Działkowców został uhonorowany najwyższym
odznaczeniem Za zasługi dla PZD. Takie samo odznaczenie za wieloletnią wspólną walkę w obronie ogrodów
działkowych w Polsce otrzymał człowiek oddany sprawom działkowym i naszego Związku Poseł na Sejm RP
Pan Stanisław Kalemba.

nym, starszym i ubogim, których nie stać na wypoczynek
w ośrodkach wczasowych, organizujemy na terenie ogrodów wczasy na działkach. Z roku na rok ta forma wypoczynku zdobywa coraz więcej zwolenników, to zadanie
możemy realizować dzięki wsparciu finansowym Urzędu
Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego. Organizatorzy wczasów zapewniają uczestnikom
rehabilitację, zajęcia plastyczne, kulinarne, wykłady, parkietoterapię, wycieczki itp. Organizujemy piknik z okazji
Pożegnania Lata czy też piknik pieczonego ziemniaka
w ROD im. Świtalskiego w Lwówku. To z inicjatywy zarządu na ogrodach odbywają się różne akcje profilaktyczne i zdrowotne dla wszystkich mieszkańców, chociażby
takie jak bezpłatne badanie słuchu, które przeprowadzone
będzie w dniu 24 lipca 2009 r.
Współpracujemy z przedszkolami i szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi. do ogrodów przychodzą dzieci
przedszkolne, korzystając z placów zabaw, obserwując
przyrodę i zmiany jakie zachodzą w ogrodzie od wiosny
do zimy. Młodzież szkolna bardzo często odbywa na terenie ogrodów zajęcia lekcyjne. Nasze ogrody działkowe są
otwarte dla wszystkich którzy mają ochotę i przyjemność
przebywania i miłego spędzenia wolnego czasu korzystając z obiektów ogólnodostępnych .

Szanowni delegaci i zaproszeni goście
My działkowcy i nasz Związek od wielu lat jesteśmy
nękani przez różne ugrupowania polityczne chęcią zniszczenia ogrodów działkowych w Polsce, ogrodów, które
dostępne są dla wszystkich i tak wiele robią dla społeczeństwa lokalnego realizując zadania zlecone przez samorządy organizacjom pozarządowym, do których i my się
zaliczamy. Wkrótce w Sejmie ma się odbyć głosowanie
nad projektem ustawy o ogrodach działkowych autorstwa
Posła Andrzeja Dery i jego kilku kolegów posłów z Prawa i Sprawiedliwość. Mamy nadzieję, że większość posłów którym ogrodnictwo działkowe i kilkumilionowa
rodzina działkowa jest bliska sercu w pierwszym czytaniu odrzucą ten bzdurny projekt ustawy zmierzający do likwidacji ogrodów działkowych.
Szanowni Posłowie, działkowcy na licznych spotkaniach wyrażają swoje stanowisko, że Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. jest Ustawą dobrą, gwarantuje i zabezpiecza im
wszelkie prawa do użytkowania działek i interesy samorządnej, samofinansującej i samodzielnej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców i nie należy jej
zmieniać.
Szanowni delegaci I Kongresu, w niedalekiej przyszłości odbędą się wybory parlamentarne i wybory samorządowe, więc zwróćmy już dzisiaj uwagę, które ugrupowania polityczne są z działkowcami i bronią nas, a które są przeciwne, przeciwnikom naszym podziękujmy
w odpowiedni sposób przy urnach wyborczych podczas
głosowania.
Dziękuję za uwagę

Szanowni Państwo
Już od 9 lat organizujemy Powiatowy Dzień Działkowca, który jest wielkim świętem działkowym. Zarządy
ogrodów działkowych organizują na terenie ogrodu festyny z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci, organizowane są spotkania integracyjne z osobami sprawnymi
inaczej, w wielu ogrodach odbywają się majówki z zabawami do białego rana. W Ogrodach prężnie działają Ogrodowe Komisje Polityki Społecznej, które inicjują wiele
akcji i wykonują zadania w ramach zadań dla organizacji
pozarządowych. Wychodząc naprzeciw ludziom samot40

10. Czesław Kozikowski OZ Toruńsko-Włocławski
Panie Przewodniczący
Szanowni Delegaci
Rodzinne Ogrody Działkowe najczęściej kojarzone są
z poletkami ziemi pod zagonkami warzyw. A przecież
obok zagonów warzyw, rabatów z kwiatami, niezliczonej
różnorodności krzewów i drzew owocowych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych od pokoleń trwa kształtowanie ludzkich postaw wobec państwa, środowiska,
wobec drugiego człowieka. Śmiało rzec można, że ogrody działkowe to wielka szkoła budowy państwa obywatelskiego. Nauczycielem w tej szkole jest Polski Związek
Działkowców. Jego Statut to katechizm demokracji i troski o człowieka. Ogrodami i Związkiem zarządzają organy wyłonione w wyborach, do których prawo przysługuje
każdemu parającemu się działkową robotą. Tak w Związku jak i w ogrodach obowiązuje klasyczny demokratyczny podział władzy na uchwałodawczą – Walne Zebrania,
Konferencje - Zjazd, wykonawczą – Zarządy, kontrolną
– Komisje Rewizyjne. Są to organy samoistne, samo stanowiące. W wyłanianiu tych organów czynny udział co
cztery lata bierze prawie 600 tysięcy działkowców. Czyż
to nie wspaniała szkoła podstawowych zasad demokracji?
W organach ogrodów i Związku w skali kraju zasiada ponad sto tysięcy ludzi. Taka to armia kształtuje samorządność i aktywność obywatelską.
Wiem, że tak z aktywnością jak i z korzystaniem poprzez udział w wyborach z prawa do kształtowania tej aktywności bywa różnie. Związek to milionowa rodzina,
przychodzących do niej nikt nie pyta o status naukowy, o
sympatie polityczne, pochodzenie czy wiarę. Łączy umiłowanie skrawka ziemi. Integracja społeczna w ogrodzie
to nie slogan. Tam najdobitniej widać, jak po znojnej pracy łopatą i grabiami do wspólnej grillowej biesiady zasiada profesor i robociarz, nauczyciel, policjant i pielęgniarka. Ogrody to prawdziwe małe obywatelskie ojczyzny. Ogrodowe doświadczenia samorządności i aktywności bardzo często przekładają się na aktywność ogólnospołeczną. Na mapie Polski jest wiele miast, miasteczek
i powiatów, gdzie w samorządach zasiadają działkowcy.
PZD to dla wielu jedyne pole, gdzie można dobrze spożytkować aktywność społeczną. To nikt inny jak rządząca PO
w swym programie wyborczym zapisała, iż jej priorytetem
będzie budzenie aktywności obywatelskiej.
Role i znaczenie ogrodów działkowych i ich Związku
w życiu doceniły zapisy ustawy z 8 lipca 2005 r. Chroni

i broni ona doskonale ponad wiekowy dorobek ruchu
ogrodnictwa działkowego, samorządnej, samofinansującej się społecznej organizacji pozarządowej. Polski Związek Działkowców zakładając, organizując i prowadząc
ogrody działkowe w zastępstwie państwa zapewnia tysiącom rodzin godny wypoczynek na łonie natury, zapełnia
stoły i spiżarnie warzywami i owocami. Jest to częstokroć
jedyna wymierna pomoc dla wielu rodzin. Tego emerytom, rencistom zabierać nie wolno. Ogród to często jedyna radość w szarości ich dnia powszechnego.
Dlatego zdumienie i oburzenie budzi aktywność niektórych polityków zmierzająca do rozbicia, a w konsekwencji do likwidacji ogrodnictwa działkowego. Od 20 lat
w ogrodach i ich Związku panuje obawa i niepokój o przyszłość. Podniecił go ostatnio projekt PiS-u.
Likwidacja Związku i nacjonalizacja jego majątku, to
nie tylko zamach na prawa obywatelskie i praworządność,
to także zamach na obrońcę, nauczyciela i przewodnika
praw miliona działkowych rodzin. To nie kto inny jak PZD
w swoim statucie chroni i broni praw rodziny do działki.
To Związek gwarantuje ogólnodostępność do działki. Wystarczy chęć i zapał do jej uprawy. Projekt PiS to kasa,
w efekcie likwidacja masowego ogrodnictwa działkowego. Pod rządami proponowanej ustawy z miliona działek
o powszechnej dostępności pozostanie nie więcej niż sto
tysięcy działek elitarnych – w rękach ludzi posiadających
kasę. Takiej polityce takiej przyszłości działkowcy Kujaw
i Pomorza jeszcze raz mówią stanowcze NIE.
Działkowcy, tak jak miliony polskich rodzin, przez całe pokolenia żyli sobie spokojnie bez polityki. Dziś polityka brutalnie wtargnęła do każdego domu, do każdego
ogrodu. Dlatego nie możemy dziś już mówić, że PZD to
organizacja apolityczna. Szanując wolność osobistą do
słowa i poglądów każdego działkowca, musimy jako
Związek określić się politycznie i to nie koniunkturalnie
w jednej czy drugiej kampanii wyborczej, ale na długą
przyszłość. Pamiętać przy tym należy, że wolność to świadomość i wola ograniczona celem.
Celem PZD było i jest zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na działki, ochrona ich użytkowników, podnoszenie świadomości ogrodniczej i społecznej.
Wyraz takiej postawie winien dać dzisiejszy Kongres
w stosownej uchwale lub stanowisku.

11. Elżbieta Dziedzic OZ Legnica
Szanowni Państwo,
Uczestnicy oraz Goście Kongresu!
Przygotowując głos w dyskusji zastanawiałam się, co
jeszcze wyrazić, jakie aspekty i argumenty w tak istotnej

sprawie dla naszego ruchu poruszyć i zasygnalizować.
Przecież tyle milionów słów, setki tysięcy zdań. które zo41

stały sformułowane w obronie praw nabytych działkowców przez członków organizacji, działaczy i sympatyków,
a skierowanych do najwyższych władz państwowych, samorządów terytorialnych, apeli do działkowców świadczą, że sprzeciwiamy się kategorycznie projektowi ustawy
o ogrodach działkowych Prawa i Sprawiedliwości. O co
właściwie chodzi?
Słowa zawarte w haśle na plakacie naszego I Kongresu
– Grunt to interes – oddają prawdę i odsłaniają intencje
autorów. Dlatego ugrupowanie polityczne Prawo i Sprawiedliwość wytyczyło kolejne ataki na Polski Związek
Działkowców. Nie odstępując z pola bitwy, za wszelką cenę, nie bacząc na skutki prawne, społeczne, a przede
wszystkim nie licząc się z opinią publiczną, argumentami
członków PZD oraz reprezentujących ich przez wszystkie
struktury organizacji społecznej, które od 15 lat udowadniać muszą, że na polskiej ziemi sprzed 112 lat nasi poprzednicy, założyciele pierwszych ogrodów działkowych,
wrażliwi na ludzką biedę, troszcząc się o los pokrzywdzonych przez I i II wojnę światową podjęli działania, by każda Polska Rodzina w tamtych latach i po wojnie móc
przetrwać, przeżyć, zagospodarowywała zniszczone, zdegradowane, nafaszerowane pociskami grunty. O tym musimy pamiętać i wracać do tamtych lat. Od morza po góry,
od zachodu na wschód w Polsce mimo odbudowywania
infrastruktury powstawały równolegle osiedlowe działki,
które dały początek dziś rodzinnym ogrodom działkowym.
Dziś na tej sali, uczestniczą w historycznym spotkaniu(w dziejach naszego ruchu trzy pokolenia działkowców. Z tej trybuny niech mi będzie wolno nisko się
pokłonić i podziękować seniorom naszej organizacji za to,
że zaszczepili w nas społecznikowskie działanie, nauczyli wrażliwości na ludzkie problemy i troski.
My nie musimy wzajemnie się przekonywać, jaką rolę
pełni ogród i działka, a szczególnie w szalejącej urbanizacji miast oraz terenów wiejskich i pogonią za zyskiem
kosztem słabszych.
Na terenie każdego okręgu odnotowujemy fakt, że
w szeregi naszej organizacji wstępują trzydziestolatkowie.
Młode pokolenie zmęczone pogonią za pracą i pieniądzem, a które dotykają choroby cywilizacyjne XXI wieku,
szuka miejsca ciszy, wyłączenia się z trudności dnia codziennego spędzając czas w gronie rodzinnym, bo przecież działka to sposób na życie. Nowe pokolenie działkowców wnosi do naszej organizacji ciekawe inicjatywy
i pomysły w modernizację ogrodów, a przede wszystkim
zmieniając wizerunek działek, za to pragnę im podziękować, a zarazem prosić, aby nie zaprzepaścili naszego dorobku i z szacunkiem odnosili się do bezinteresownej
społecznej pracy działaczy szczególnie w rodzinnych
ogrodach działkowych.
Zmiana pokoleń jest rzeczą naturalną tak jak różnienie
się w poglądach na wiele kwestii i problemów, które nie
omijają Polskiego Związku Działkowców. To my dział-

kowcy wiemy, co zmienić, poprawić, doskonalić, jakie
formy działania i metody współpracy proponować naszym
samorządom lokalnym, środowisku, w którym działamy
i funkcjonujemy, jako mieszkańcy. Wysoko cenimy każdy
gest, każdą pomoc, jaką świadczą włodarze miast i gmin,
którzy są wśród nas na tej sali. Dziękuję im również za to,
co czynili i czynią.

Szanowne Panie i Panowie,
Koleżanki i Koledzy!
Polski Związek Działkowców jest największą organizacją społeczną i masową w Polsce, dlatego nasze życie
i bezpieczeństwo w rodzinnych ogrodach działkowych zależy od ludzi, którym powierzyliśmy służbę społeczną,
pełniący obowiązki z wyboru demokratycznego. Tak jest
od lat począwszy od rodzinnego ogrodu działkowego po
Krajową Radę PZD. Jestem przekonana, że słowa które
wypowiadam, a są to: dziękuję, wyrażą szacunek za niesamowitą wolę działania, charyzmę, wiedzę, doświadczenie, które kieruję pod adresem Szanownego Pana Eugeniusz Kondrackiego – Prezesa Związku, że uczestnicy
Kongresu podpisują się pod nimi obiema rękoma.
Panie Prezesie! jestem przekonana, że to co Pan uczynił
i będzie czynił zostanie wpisane do kart historii naszego
społecznego ruchu.
Z tego miejsca apeluję i proszę, nie dajmy się podzielić,
nie słuchajmy tych, którzy prowokują i wzywają do nieposłuszeństwa. których dążeniem i celem jest wymazać
rodzinne ogrody działkowe, a nam pozostawić wspomnienia na starych fotografiach.
Nie sposób jest pominąć wypowiedzi Posłów Prawa
i Sprawiedliwości, a przede wszystkim Posła sprawozdawcę Pana Andrzeja Mikołaja Derę, który dnia 2 lipca
br. w Sejmie przedstawił projekt ustawy o ogrodach działkowych. Pozwolę sobie zacytować, niektóre wypowiedzi:
• organizacja jej status i uprawnienia budzą kontrowersje i nie podlega żadnemu nadzorowi,
• zmuszanie każdego podmiotu do przynależności
– członkostwa PZD,
• dzisiejszy system ogrodów działkowych, to system radziecki,
• wszyscy działkowcy muszą płacić, ale korzyści czerpie tylko określona, niewielka grupa ludzi, bardzo niewielka,
• nie ma instytucji, która mogłaby skontrolować wydawanie pieniędzy,
• ile prezes zarabia, kto tam jest zatrudniony, jakie mają pieniądze,
• konstrukcja ogrodów jest żywcem przeniesiona ze starego systemu,
• ogrody działkowe nie mogą mieć zabarwienia politycznego i angażowania się w działalność polityczną.
Ile w tych słowach jest hipokryzji, kłamstwa, obłudy,
pogardy dla społecznej pracy i ofiarności setek tysięcy ludzi. Z oburzeniem przyjmuję te argumenty i nie zamie42

rzam je komentować. Tego typu opinie to stara płyta i może formułować ten, co nie zna historii naszego ruchu.
W tym miejscu zadaję pytanie retoryczne, czy Pan, Panie Pośle Dera chce powołać największy komitet wyborczy w Europie składający się z miliona działkowców, po
to żeby zaistnieć? Na poparcie i szacunek trzeba sobie zasłużyć. Pamięć ludzka jest niezawodna.
Panie Pośle Andrzeju Mikołaju Dera, trzeba zdjąć ornat
i przestać dzwonić na mszę zwaną Konwencją Prawa
i Sprawiedliwości, a Posłowie tego ugrupowania niech nie
idą drogą wskazaną przez Pana. Jestem przekonana, że
wśród Posłów Pana partii są sympatycy naszej organizacji, szanują działkowców, tak jak szanują swoich rodziców i dziadków.

cie ustawy, dziękujemy za troskę. Popieraliśmy i będziemy popierać ustawę z 8 lipca z 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
I Kongres Polskiego Związku Działkowców jest wydarzeniem historycznym. Przedstawiciele społeczności
działkowej wytypowani przez konferencje przedkongresowe, wśród których również na tej sali są sympatycy, zwolennicy różnych opcji politycznych, różnych wyznań
i światopoglądów, pochodzenia, narodowości, wykształcenia, w sposób pokojowy i solidarnie wyrażają dezaprobatę i mówią dość i nie dla poczynań przeciwników i adwersarzy naszej organizacji. O tym jestem przekonana.
Wierzę, że w Parlamencie zasiadają w większości Posłowie – ludzie rozsądku, dobrej woli, potrafią wsłuchać
się w głosy społeczeństwa i nie będą stanowić prawa
wbrew oczekiwaniom Polskich Działkowców.
Dowodem na powyższe, to wystąpienia Posłów Klubów
Parlamentarnych PO, PSL, SLD, Nowa Lewica oraz niezrzeszonych. którzy w debacie poselskiej zawnioskowali
o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, z uwagi na
brak społecznego uzasadnienia wprowadzenia niniejszego
dokumentu w życie.
Pragnę Posłom w imieniu członków PZD z okręgu legnickiego, reprezentantom ze 168 rodzinnych ogrodów
działkowych – uczestników Kongresu oraz w imieniu własnym powiedzieć słowo – serdecznie dziękuję.
Wierzę, że podjęte działania, które kosztowały nas wiele wysiłku, determinacji i wytrwałości w obronie działkowców, ogrodów zaowocują że wrócimy do swoich
ogrodów i działkowców bardziej zintegrowani, z tarczą,
a nie na tarczy, uwierzmy, że to jest nasz bój ostatni. Nadzieja umiera ostatnia.
Wszystkiego najlepszego !
Dziękuję za uwagę.

Szanowne Gremium!
Przynależność do Polskiego Związku Działkowców jest
zagwarantowana Konstytucją – jako prawo zrzeszania się.
Każdy z nas dobrowolne dokonał świadomego wyboru
stając się członkiem PZD.
Wybraliśmy Polski Związek Działkowców, na dobre
i na złe.
Dziś, żądamy i kolejny raz wnosimy – proszę dać nam
święty spokój! Czy to jest trudno pojąć, zrozumieć i przyjąć do wiadomości Panie i Panowie Posłowie Prawa
i Sprawiedliwości?
Nie ma skutków bez przyczyny, dlatego za jedno można podziękować Posłom tego ugrupowania, że dziś w Sali Kongresowej odbywa się I Kongres Polskiego Związku
Działkowców, że Polscy działkowcy i działkowcy Europy, mieszkańcy naszego kraju słyszą głosy protestów
i sprzeciwu dla rozwiązań prawnych zawartych w projek-

12. Jerzy Teluk OZ Zielona Góra
Panie Przewodniczący,
Szanowni Goście!
Miłe Koleżanki i Koledzy!
Dzień 14 lipca 2009 roku już na zawsze pozostanie w historii naszego Związku dniem nadzwyczajnym. Oto po raz
pierwszy działkowcy, aby bronić się przed zakusami grup
interesów i nieprzyjaznej nam części władzy ustawodawczej, tłumnie zjechali do Stolicy.
W tej sytuacji, jako uczciwy, lojalny i posłuszny obywatel naszego demokratycznego Państwa, mający świadomość swoich praw obywatelskich i będący członkiem
wielkiej organizacji, tworzącej struktury społeczeństwa
obywatelskiego, postanowiłem powiedzieć kilka słów naszej demokratycznej państwowej władzy ustawodawczej
i wykonawczej. Nasza wizyta w Warszawie nie ma charakteru demonstracji podobnej do tych, jakie organizują

inne grupy nacisku. My, działkowcy, nie przywieźliśmy
opon, benzyny, syren, nie wieszamy kukieł polityków na
stryczkach, nie obrażamy nikogo.
My przyjechaliśmy do Warszawy, Panie i Panowie Politycy, by obudzić Wasze sumienie, by przemówić do Waszego rozumu. Chcemy też pokazać Wam, Szanowni
Politycy, iż nie brak nam rozsądku, by dostrzec prawdziwe intencje tych, którzy pod pozorem uwłaszczenia chcą
nam wydrzeć nasze działki, zlikwidować nasz Związek,
zawłaszczyć nasz związkowy – składkowy majątek.
Stąd, z wielkiej Sali Kongresowej, chcemy wyraźnie
i głośno powiedzieć, że nie damy się nabrać na obietnice
bez żadnego pokrycia!
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Znamy już nieuczciwe, ale i nieprofesjonalne metody
„prawodawcze”, których przykładem jest procedowanie
nowelizacji prawa drogowego.
Wiemy, że dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych, czy też gospodarczych, niektórzy politycy gotowi
są na wiele, nawet na świadome złamanie konstytucji, co
ośmiesza ich osobiście i ich ugrupowanie polityczne.
Dobrze rozumiemy, że z piedestału władzy nie widać
żadnych racji, by uszanować wolę niemalże czterech milionów użytkowników działek należących do naszego
Związku.
Stwierdzić trzeba z przykrością, że niektórzy decydenci nie mają w sobie dość pokory, by posłuchać naszego
głosu, nie widzą też potrzeby konsultowania swoich projektów z tą czteromilionową rzeszą. By uzasadnić swoje
postępowanie i ukryć nieczyste intencje, przekraczają granice śmieszności, co w moich oczach jest zbrodnią na autorytecie parlamentarzysty.
By nie być gołosłownym pozwolę sobie powiedzieć, iż
jeden z autorów projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych na konferencji przedkongresowej w Zielonej Górze usiłował wmówić działkowcom, że obecnie altana nie
jest ich własnością i sugerował, że nowa ustawa nada im
tę altanę na własność.

gham pielęgnuje się grządki z warzywami dla gości Królowej Angielskiej.
Władze Londynu i innych europejskich miast poszukują możliwości wygospodarowania choćby najmniejszych
działek dla swoich mniej zamożnych obywateli.
Cywilizowany świat coraz bardziej usiłuje żyć w zgodzie z naturą, nabierają mocy ruchy ekologiczne.
A co dzieje się w naszym kraju, kraju gdzie skutki kryzysu są znacznie boleśniejsze dla większej części społeczeństwa niż w większości rozwiniętych państw Unii
Europejskiej?
U nas powstają projekty aktów prawych na nowo regulujących prawa działkowców.
Tylko że są to akty prawne dość specyficzne, bo prowadzą do redukcji o 70% powierzchni ogrodów działkowych, zakładają delegalizację demokratycznej organizacji
i odebranie praw nabytych milionowej rzeszy działkowców, chcą też bezprawnie zawłaszczyć majątek legalnej
organizacji.
Co my działkowcy możemy w tej sytuacji zrobić? Sądzę, że możemy prosić, apelować, przemawiać do rozsądku, pamiętać o tych, którzy tak „spolegliwie” opiekują się
nami i dbają o nasze działkowe interesy podczas wyborów, ale nade wszystko musimy w jedności trwać przy naszym Związku i jego legalnych władzach, bo w jedności
i masowości tkwi nasza siła, bez której zostaniemy unicestwieni.
Wiem też, że już niedługo nawet najzagorzalsi przeciwnicy Działkowców odszukają nas w życzliwej pamięci, bo
kolejne wybory za pasem.

Szanowni Państwo!
Wielki świat na nowo odkrywa uroki naturalnej żywności, widzą wielką wartość w związku człowieka z ziemią
i jej płodami. Przy Białym Domu w Waszyngtonie pierwsza dama USA uprawia warzywa, przy pałacu Buckin-

13. Wiesław Sawicki OZ Podlaski
Panie Przewodniczący! Panie Prezesie!
Koleżanki i Koledzy! Szanowni Goście!
Kongres Polskiego Związku Działkowców niemający
dotychczas precedensu, może być zwołany dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska PZD w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego
w Polsce.
Takie szczególne okoliczności, taki czas wywołany nieprzejednanym stanowiskiem partii „Prawo i Sprawiedliwość” właśnie nadszedł.
Szesnastu posłów PiS-u pod wodzą Andrzeja Dery złożyło w dniu 23.III.2009 r. zapowiadany od wielu miesięcy projekt ustawy o ogrodach działkowych, wg którego
w nieodległej przyszłości po ogrodach działkowych i
działkowcach nic nie zostanie. Właściwie pozostaną w
kronikach wspomnienia po pięknych ogrodach i ludziach,
którzy zamienili niechciane przez samorządy wysypiska,
hałdy, mokradła, chaszcze i zachwaszczone ugory w przepiękne tereny zielone, niemalże parki.

Do ludzi takich jak autor projektu ustawy i jego otoczenie, którzy stawiają sobie za cel życia zlikwidowanie Polskiego Związku Działkowców nie trafiają żadne logiczne
argumenty. Ani to, że projekt w swoich podstawowych założeniach zawiera zapisy niezgodne z Konstytucją RP. Ani
to, że nawiązuje bezpośrednio do lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy Polską rządziły dekrety
nacjonalizujące prywatną własność i delegalizujące demokratyczne organizacje społeczne. Ani to, że w demokracjach zachodnich dobrze funkcjonują narodowe
związki działkowców działające na podobnych zasadach
jak w Polsce. Ani też to, co należy określić jako najważniejsze w ogrodnictwie działkowym, że setki tysięcy działkowców, ludzi w większości w wieku poprodukcyjnym,
zostanie zamkniętych w czterech ścianach swoich mieszkań, że zostaną pozbawieni dostępu do świadczenia socjalnego państwa, jakim jest uprawa działki. Ani to, że
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zostanie zniszczone na ziemiach polskich istniejące od ponad stu dziesięciu lat ogrodnictwo działkowe.
Dochodzimy tu do niezwykle ważnego problemu, problemu społecznego jakim jest zagospodarowanie wolnego
czasu ludzi w wieku poprodukcyjnym i zdrowie fizyczne
i psychiczne emerytów i rencistów. Myślę, że nikogo nie
trzeba przekonywać do zdrowych plonów otrzymywanych
z działek i ich pozytywnym wpływie na organizm ludzi.
Nie trzeba też nikogo przekonywać, że ruch na świeżym
powietrzu, na działce, w działkowej pogodnej atmosferze
ma dodatni wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną
działkowców. Nikt też nie zaprzeczy temu, że ogrody
działkowe są wielkimi producentami tlenu dla całego społeczeństwa w naszych zadymionych miastach.
Wszystko to może być utracone jedną nieprzemyślaną,
żeby nie powiedzieć bezmyślną, ustawą. Do posłów PiS-u podpisanych pod projektem ustawy nie trafia też argument, że na mocy ustawy wprowadzają dyskryminujący
podział na bogatych właścicieli i biednych użytkowników,
różnicujący dotychczasowych działkowców w zależności
od zawartości portfela.
Nie trafia też argument, że projekt jest niedemokratyczny, eliminuje z życia publicznego organizację społeczną,
eliminuje Związek, który broni i bierze w opiekę najsłabsze grupy społeczne. Ci posłowie chcą się pozbyć organizacji, niebędącej partią polityczną, która zagospodarowuje
przestrzeń publiczną niezwykle istotną dla prowadzenia
działalności społecznej.
Pomimo tego, że istniejemy ponad no lat usiłują wmówić społeczeństwu, tak jak „dziadka z wermachtu” premierowi Tuskowi, że jesteśmy reliktem minionej epoki
tzw. „komuny”. To nie PZD jest reliktem lecz ci, którzy
ograniczają rolę i znaczenie PZD w sferze działalności publicznej i społecznej, ci którzy od lat wzorując się na działalności władz wszelkich szczebli z lat 1944–1990 chcą
ograniczyć idee głoszone przez PZD i zlikwidować taką
organizację, która szanuje praworządność, a samodzielność i samorządność uznaje za jedną z ważniejszych zasad
życia publicznego.
Autorzy projektu kłamliwymi wypowiedziami nastawiają negatywnie do działkowców i do PZD media,
a w szczególności do Prezesa Związku Eugeniusza Kon-

drackiego. Przykładem niech będą chociażby dwie publikacje w brukowej bulwarówce „Fakt” z 7 i 8.VII.2009 r.
zresztą i w innych tytułach, gdzie produkują się ludzie nie
mający najmniejszego pojęcia o zasadach funkcjonowania naszego Związku.
W związku z tym wnoszę do kongresowej Komisji Stanowisk i Wniosków o zredagowanie stanowiska w obronie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i potępiającego kłamliwy paszkwil jaki ukazał się 8.VII.09 r. w gazecie „Fakt” autorstwa Magdy Kazikiewicz i wystąpienie
do Prezydium KR PZD o podjęcie kroków prawnych
w stosunku do gazety „Fakt” i autorki o szerzenie nieprawdziwych, oszczerczych i oczerniających osobę Prezesa PZD informacji.
Nic więc dziwnego, że mając dziennikarzy takich jak
Magda Kazikiewicz społeczeństwo określa to tylko dwoma słowami: „prasa kłamie”.
Panie Prezesie! Działkowcy podlascy są za Panem i życzą dużo sił i odporności psychicznej na tego rodzaju paszkwile.
Podlascy działkowcy życzą też Kongresowi podjęcia
stanowisk będących manifestacją naszej jedności i siły,
określeniem naszego miejsca w społeczeństwie oraz kierunków w dalszej pracy na rzecz działkowców i lokalnych
społeczności.
Na szczęście są w Polsce partie polityczne, które doceniają działalność Polskiego Związku Działkowców i uprawę działki przez jedną z uboższych grup naszego społeczeństwa, które widzą w uprawie działki nieprzemijające wartości przywiązania do naszej ziemi, a można przez
to powiedzieć i do naszej ojczyzny.
Tego nie można zmarnować, podzielić ustawą na mniejsze czy większe kawałki ziemi i sprzedać. Inne partie polityczne wiedzą, że społeczeństwo składa się z bogatych,
którym pomagać nie trzeba i biednych, którym pomoc
państwa jest potrzebna. I z tego względu nie usiłują zlikwidować tego co się sprawdziło, co od wielu lat dobrze
działa, co służy ludziom i co ludzie akceptują.
Wierzymy, że posłowie w dniu jutrzejszym zdecydowanie odrzucą ten nieprzystający do polityki państwa, projekt.
Dziękuję z uwagę

14. Stefan Chochołowicz OZ Opole
Wysokie Gremium
Szanowne Prezydium I Kongresu Polskiego
Związku Działkowców
W imieniu i z upoważnienia uczestników Przedkongresowej Konferencji przedstawicieli 112 rodzinnych ogrodów działkowych. przekazuję zajęte stanowisko w sprawie projektu ustawy PiS-u o ogrodach działkowych.

Uczestnicy konferencji w sposób – zdecydowany i bezkompromisowy sprzeciwiają się projektowi PiS w sprawie
ogrodów działkowych. Projekt ten zmierza do likwidacji
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rządnej organizacji społecznej oraz nacjonalizację jego majątku, a następnie jego grabież, wypracowanego przez jego członków. Rozwiązania zawarte w projekcie rażąco
łamią panujący w Państwie ład konstytucyjny. Zmierzają
one do uchylenia ustaw, które stanowią podstawy prawne
działalności PZD jego struktur i organów. W szczególności projektodawcy chcą uchylenia ustawy z 6 maja 1981 r.
o pracowniczych ogrodach działkowych oraz ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
W zgłoszonym przez PiS projekcie ustawy aż roi się od
propozycji rozwiązań naruszających rażąco prawo, prawa
nabyte działkowców i Konstytucję RP. W przyjętym Stanowisku uczestnicy Konferencji skupiają się na wybranych zagadnieniach rozwiązań przyjętych w projekcie PiS
stanowiących nierealne obietnice i życzenia wobec przyszłych użytkowników działek.
Chwytliwe hasto uwłaszczenia działkowców w swojej
istocie sprowadza się do prawa złożenia wniosku o odpłatne przekształcenie prawa użytkowania działki w prawo własności. Dalsze możliwe rozwiązania stanowią już
tylko jedną wielką niewiadomą
Obecnie podstawową grupę członków PZD stanowią
emeryci i renciści, a więc ta grupa społeczna która już nie
ma często sił, zdrowia ani pieniędzy, aby w postępowaniach sadowych, administracyjnych i innych dochodzić
swoich praw.
Projekt ustawy PiS przewiduje niezwykle hojne, wręcz
utopijne bonifikaty pomniejszające cenę za wykup działki. Każdy rok użytkowania działki ma oznaczać 10% upustu, natomiast emeryci, renciści lub wdowy (wdowcy)
mają mieć 99% obniżkę (?!) – i to niezależnie od okresu
użytkowania działki. Czeka nas więc szturm tych grup na
działki w dużych miastach. Zapewne też drastycznie
wzrośnie liczba osób niezdolnych do pracy ubiegających
się o renty w ZUS w tym samym jeszcze bardziej zdystansujemy inne kraje, co do największej liczby rencistów
w społeczeństwie. Działkowcy, którzy z uwagi na staż nie
otrzymają bonifikat nie będą w stanie ich wykupić.
Bonifikaty są więc czystą iluzją przedwyborczą, zwłaszcza że spowodowałyby istne spustoszenie w budżetach
i majątkach gmin, czyli aktualnych właścicielach grantów
zajętych przez ogrody działkowe. Trudno przypuszczać,
aby gminy oddawały za bezcen swoje tereny, czyli majątek publiczny, pod gigantyczną spekulację. Zapewne upomną się chociaż o rekompensatę z budżetu Państwa, co
znaczyłoby, że każdy podatnik musiałby się złożyć na prezent nieokreślonej grupy, która przejęłaby mienie publiczne na własne potrzeby. Można zatem z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że żaden działkowiec nie skorzysta z bonifikat, bo najzwyczajniej nikt się na takie rozwiązanie nie zgodzi. W realiach Okręgu Opolskiego PZD
około 70% działkowców nie ma najmniejszych szans na

specyficzne uwłaszczenie, którym mami projekt ustawy
PiS. Działkowcy ci będą mogli co najwyżej ubiegać się
o prawo użytkowania działki. Jest to żadne prawo. Należy zapytać, czy działkowiec użytkujący działkę na tak kruchej podstawie prawnej będzie dbał o działkę i ją pielęgnował oraz inwestował środki na infrastrukturę działki?
Prawo użytkowania działki nie będzie oczywiście dziedziczne, a jej użytkownik bez żadnego problemu może
być z działki usunięty bez prawa odszkodowania za pozostawione na działce naniesienia i nasadzenia. Przez
okres minimum 2 lat dziatki pozostaną praktycznie bez
administracji, działkowcy zostaną pozbawieni jakiejkolwiek ochrony prawnej. Między działkowcami dojdzie do
konfliktów albowiem część z nich uwłaszczy się, a inni
nie. Użytkownicy działek będą zmuszeni utrzymać narzuconą przez urzędy gmin administrację. Proponowany
przez PiS likwidator ogrodu nie będzie zainteresowany
rozwojem ogrodu i jego utrzymaniem. Jak sama nazwa
wskazuje likwidator będzie sprzedawać działki na cele komercyjne, a z uzyskanych pieniędzy w pierwszej kolejności będzie zaspakajać koszty administrowania ogrodem.
Rozwinie się biurokracja, handel działkami i idąca za tym
ogromna korupcja. Zrodzą się spory i konflikty społeczne
na ogromną skalę. Dotychczasowe koszty ponoszone
przez działkowca w związku z użytkowaniem działki
w obecnym kształcie prawnym wzrosną kilkakrotnie.
Pod rządami ustawy PiS użytkownik działki będzie musiał ponosić koszty administrowania ogrodem, płacić podatek gruntowy i od nieruchomości.
Działkowcy, którzy uwłaszczą się i staną się prywatnymi właścicielami gruntów będą mieli prawo zabronić
wstępu osobom postronnym na teren działek, czy ogrodów. Działka straci swój dotychczasowy przymiot bycia
niezwykle ważnym i niezbędnym elementem infrastruktury miast i gmin. Ogrody w obecnym kształcie spełniają
swoją pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast
i gmin, stanowią tereny zielone w rozumieniu innych
ustaw, których funkcja polega w szczególności na przywracaniu społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego i kształtowaniu zdrowego środowiska człowieka. Dzisiaj nasze
ogrody stanowią wdzięczny obiekt wycieczek dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym, stanowią ważny element w łańcuchu edukacji młodego człowieka.
Pod rządami proponowanej ustawy PiS ogrody zamienią się w betonowe pustynie, a środowisko zostanie zdegradowane. Do takiej sytuacji dopuścić nie można, taka
ustawa nie może być zaakceptowana. W pogoni za komercją 1 pieniądzem nie można niszczyć człowieka i jego środowiska. Projekt takiej ustawy powinien być zdecydowanie odrzucony, a autorzy takiego projektu potępieni.
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15. Bogusław Dąbrowski OZ Gdańsk
Szanowni Goście Kongresu! Koleżanki i Koledzy!
Panie Prezesie Polskiego Związku Działkowców!
Jestem członkiem mojej społecznej, pozarządowej, samodzielnej i samorządnej organizacji, do której wstąpiłem dobrowolnie. Od czasu, gdy z różną siłą i niezrozumiałą dla mnie i działkowców z mego ogrodu atakowany
jest nasz Związek zastanawiam się, czy posłowie na Sejm
RP głównie z Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze pamiętają słowa przysięgi, którą składali.
Będąc świadomym Obywatelem wiem, do czego są zobowiązani przysięgą i normami etycznymi posłowie na
Sejm RP. Wiem, że mają służyć Narodowi a więc nam
Obywatelom, a nie żadnej partii! Mają być lojalni w stosunku do nas Obywateli a nie do szefa swojej partii!
To ja Obywatel mam przywilej oraz prawo wyegzekwowania od posłów tego zobowiązania i zapewniam, że konsekwentnie będę to czynił!

Uważam, że trzeba w tym miejscu przypomnieć stanowiącym prawo i rządzącym, że Polskę obowiązuje Zalecenie Komitetu Ministrów dla państw członkowskich
w sprawie statusu prawnego organizacji pozarządowych
z 10 października 2007 roku. Wielka szkoda, że posłowie
PiS przed napisaniem projektu ustawy o ogrodach działkowych nie zapoznali się z zapisami tych obowiązujących
zaleceń.

Koleżanki i Koledzy!
Szanowni Goście Kongresu!
Naczelne, statutowe organy naszego Związku z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim na czele, od prawie 20 lat
są de facto jedynymi obrońcami naszych ogrodów i praw
nabytych działkowców.
Wszyscy wiemy, że bez nas działkowców i naszych, demokratycznie wybranych statutowych organów wszystkich szczebli organizacyjnych, ogromnej determinacji
i nieustępliwości w obronie ustawy z 2005 roku, sprawy
nas bezpośrednio dotykające toczyłyby się zwykłym biegiem, a z jakim skutkiem dla Polskich działkowców, wiemy aż nadto dobrze!
Czy nie uważacie, że przyszedł już taki czas, aby
w obronę PZD przed uzurpatorami i pseudo naprawiaczami wszelkiej maści, zaangażowały się naczelne organy
Państwa?
Szkoda, że posłowie PiS nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, że nie ma w Polsce drugiej takiej społecznej organizacji, jak nasz Związek liczącej milion członków. Wraz
z naszymi rodzinami nasza działkowa społeczność to prawie 12% społeczeństwa polskiego!

Koleżanki i Koledzy!
Polski Związek Działkowców jest naszą społeczną, pozarządową organizacją, działa z własnej inicjatywy oraz
co należy wreszcie głośno powiedzieć - dla realizacji
swych statutowych celów nie pobiera rządowych środków
finansowych. Nasze rodzinne ogrody działkowe:
– są dobrze zorganizowaną całością pełniącą istotne i
ważne funkcje społeczne, rekreacyjne, integracyjne, prozdrowotne i proekologiczne,
– powstały w zdecydowanej mierze dzięki pracy wielu
pokoleń działkowców i ich Związku, by w ten sposób
przywrócić społeczeństwu i przyrodzie poprzednio otrzymane zdegradowane tereny,
– są także urządzeniami użyteczności publicznej. Poprzez taki status publiczna władza uznała, że ogrody to
część infrastruktury, której bezpośrednim przeznaczeniem
jest bieżące i stałe zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli.
W rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w
Polskim Związku Działkowców wypełniamy zatem część
zadań publicznych Państwa w stosunku do społeczeństwa.
Rodzinne Ogrody Działkowe zrzeszone w Polskim
Związku Działkowym są przykładem, jak może funkcjonować w Polsce społeczeństwo obywatelskie.
Taką uwagę na ostatnim VIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD w grudniu 2007 roku zgłosił Prezes naszego
Związku Eugeniusz Kondracki i jest ona wciąż aktualna.
Działkowcy i Związek charakteryzują się aktywnością
i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania zakreślonych celów bez impulsu ze strony władzy publicznej i dlatego mamy prawo oczekiwać, by tworzono
właściwe i oczekiwane przez nasze środowisko ramy
prawne dla aktywności społecznej ułatwiające a nieutrudniające.

Koleżanki i Koledzy!
Szanowni Przedstawiciele Samorządu
Terytorialnego i Posłowie na Sejm RP!
Tradycja, doświadczenie, ogromne przywiązanie nas
działkowców do naszych ogrodów i naszego, własnego
Związku, trwanie w uznanej przez nas samorządności i samodzielności poprzez realizację demokracji pełnionej
godnie we wszystkich strukturach Związku sprawiają, że
ustawa z 2005 roku, ogrody i nasz Polski Związek Działkowców do dziś istnieją.
Naczelny organ zarządczy, Krajowa Rada PZD z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim na czele, zawsze potrafili
skutecznie zintegrować naszą społeczność działkową do
obrony naszych praw i naszych ogrodów.
Zaznaczyć należy również, że działkowcy i ich statutowe organy potrafili w ostatnim okresie również zintegrować władze samorządowe i parlamentarzystów w obronie
naszej sprawdzonej w praktyce ustawy o rodzinnych ogro47

dach działkowych. Posłowie na Sejm RP z formacji politycznych przyjaznych nam działkowcom i naszemu
Związkowi, w dniu 2 lipca 2009 roku w czasie debaty sejmowej, jednoznacznie określili swój negatywny stosunek
do projektu ustawy.
Przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści w tym z terenu działania Okręgu Gdańskiego przybyli na nasz Kongres nie dla kariery, ale dlatego, że są
z działkowcami i naszymi ogrodami. Należą im się za to
od nas duże słowa uznania. Podziękujmy im gorącymi
brawami.
Wiedzą o nas, o ogrodach, o Związku, o naszej społecznej działalności więcej niż projektodawcy tego kuriozalnego projektu ustawy o ogrodach działkowych z Prawa
i Sprawiedliwości.

Zwołanie I Kongresu PZD w mojej ocenie i działkowców z mego Gdańskiego Okręgu było ze wszech miar
słuszne, bo po raz pierwszy od początku istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce został zagrożony byt ogrodów i Związku.
Złożonym w Sejmie projektem ustawy szczególnie rozczarowani są ci działkowcy, którzy swój głos w ostatnich
wyborach parlamentarnych oddali na PiS.
Nie zgadzam się, aby pozbawiano nas praw nabytych
i łamano konstytucyjne gwarancje przynależne nam Obywatelom. Nie pozwólmy więc, by w imię partyjnych i partykularnych interesów ściśle określonej formacji politycznej zniszczyć ponad 100 letni dorobek i tradycję polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego.
Dziękuję za uwagę

16. Jan Wasilewski OZ Słupsk
Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Delegaci!
Napisano już tysiące apeli, listów i stanowisk działkowców i organów statutowych Polskiego Związku Działkowców w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku. Złożono 614 tys. podpisów w jej
obronie, Sejm odrzucił po pierwszym czytaniu kilka projektów jej zmian. Wydawać by się mogło, że posłowie zaniechają już dalszych manipulacji przy tej ustawie. Jednak
nie. Nadal podejmowane są próby uchwalenia takiego prawa, by można przejąć tereny ogrodów działkowych. Ponieważ praw działkowców chroni legalna, samodzielna
organizacja PZD, należy ją rozwiązać. Nie ważne, że jest
to niezgodne z Konstytucją. Próbować należy, może się
uda. Nie, nie uda się. Póki jesteśmy zorganizowani w Polskiem Związku Działkowców, stanowczo bronić będziemy swoich legalnych praw i swoich racji. Na tereny
zajmowane przez ogrody działkowe patrzą łakomym
okiem różni geszefciarze, deweloperzy, handlowcy i inni
biznesmeni. Po co płacić działkowcom odszkodowania,
po co starać się o tereny zastępcze pod ogrody. Lepiej
wejść w kontakt z posłami, którzy załatwią to jedną ustawą. Wiadomo jest, że zgodnie z proponowaną przez PiS
ustawą około 70% obecnie istniejących rodzinnych ogrodów działkowych nie będzie uwłaszczana. Są to bowiem
tereny, do których roszczą sobie pretensje osoby fizyczne
i prawne lub nie są ujęte jako ogrody działkowe w planach przestrzennego zagospodarowania gminy. Jaki będzie los działkowców na tych terenach? Nawet naniesienia
tzn. altany, drzewka i inne elementy przestaną być własnością działkowców. W tych ogrodach, w których będą
mogli działkowcy kupić działkę, będą działkowcami tylko bogaci, których stać będzie na wykup za kilka tysięcy
złotych oraz na coroczne wysokie opłaty. Emeryci i renciści odpadają, rodziny wielodzietne odpadają, bezrobotni

odpadają. Pozostają tylko dobrze zarabiający oraz ci, którzy wykupią działkę po odsprzedaży. W miejscowościach
o walorach turystycznych, a do takich zalicza się moje
miasto Ustka, ogrody działkowe nawet po wykupieniu
przez działkowców przestaną istnieć. Działki zostaną wykupione przez majętnych ludzi z innych rejonów kraju.
W okresie wakacyjnym na działkach będzie tylko muzyka, spaliny samochodów i dymy z grilla i ogniska. W pozostałych porach roku będą działki puste i zarośnięte.
A co z tymi działkowcami, którzy będą chcieli po staremu
uprawiać swoje działki, siać pietruszkę, sałatę i kwiatki, a
nie stać ich będzie na wykup działki na własność? Ci będą mogli z łaski urzędników dzierżawić swoją działkę od
gminy, płacić po kilkaset złotych rocznie dzierżawcy i na
koszty zarządzania. Siedząc pod altanką, z której w każdej chwili mogą być wyrzuceni, będą wspominać stare dobre czasy, gdy istniał Polski Związek Działkowców, a oni
byli gospodarzami ogrodu.
W zrozumieniu sensu proponowanej przez PiS ustawy,
pomogły nam bardzo dobrze napisane opracowania pt.
„Ogrody dziś, czy ogrody jutro” oraz „Przewodnik po projekcie ustawy PiS o ogródkach działkowych”. Opracowania
te, wykonane przez zespół pracowników Krajowej Rady
PZD, wydane w formie broszurek dotarły w naszym ogrodzie prawie do wszystkich działkowców. Po ich przeczytaniu wielu działkowcom otwarły się oczy, jakie to pseudo
uwłaszczenie proponuje im PiS. Panie i Panowie posłowie
PiS, którzy wnieśliście w marcu projekt nowej ustawy do
laski marszałkowskiej, będziemy pamiętali o Was w przyszłych wyborach do Sejmu. Nie pozwolimy by grupa najjaśniejszej Rzeczypospolitej wybrana do stanowienia prawa
i porządku siała ferment i niepokój, proponując ustawy niezgodne z Konstytucją i sprawiedliwością społeczną.
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Nie pozwolimy by przez dziesiątki lat wypracowane formy i zasady funkcjonowania ogrodów działkowych w
Polsce, formy i metody sprawdzone i satysfakcjonujące
działkowców, miały być przez Was rujnowane. Proponowana przez Was ustawa w sposób pazerny i nieetyczny
chce pozbawić majątku nasz Związek i kilkuset tysięczną
rzeszę działkowców ich działek. Działkowcy Wam tego
nie zapomną. Zwracam się do Komisji Uchwał i Wnio-

sków dzisiejszego Kongresu Działkowców aby zaproponował uchwałę o pozostawieniu bez zmian ustawy z 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych, aby w treści uchwały Kongres wyraził poparcie dla struktur i organów statutowych naszego Związku. Należy również zaapelować do
posłów o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy autorstwa PiS o ogrodach działkowych, wniesionej do
laski marszałkowskiej w marcu 2009 r.

17. Romuald Nocuń OZ w Krakowie
Szanowny Panie Prezesie,
Panie i Panowie, Mili Goście.
Pozwólcie Państwo, że na wstępie kilka słów skieruję
do Pana Prezesa Kondrackiego. Panie Prezesie w imieniu
okręgu małopolskiego i własnym składam serdeczne podziękowania za dzisiejsze wielotysięczne spotkanie, tu
w tym historycznym budynku. Pana heroizm oraz inwencja w obronie praw nabytych przez polskich działkowców
zasługuje na szczególne uznanie. Dziękujemy CI PREZESIE.
Jako przedstawiciele miliona działkowców z całej Polski dzisiejszym spotkaniem dajemy wyraz swej konsolidacji w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
tego co mamy, co służy nam działkowcom i Polsce, niech
te zielone płuca miast trwają wiecznie. Ogrody, które istnieją dziesiątki lat, w tym kilka z nich mające ponad 100letnią tradycję muszą istnieć.
Od kilkunastu lat, co pewien czas, jak bumerang wracają zakusy na likwidację ogrodów działkowych, i ten
ostatni z 23 marca 2009 r. Hasła wzniosłe, mówiące
o uwłaszczeniu, o nabyciu cennych gruntów szczególnie
w miastach za mieszek srebrników. Główny pomysłodawca projektu ustawy o ogrodach działkowych z 23 marca
br. pogubił się w wizji, jak w przyszłości ogrody mogłyby funkcjonować, śmiem twierdzić, że student drugiego
roku takich banałów by nie pisał. Nie ma autora projektu
ustawy o ogrodach działkowych na Sali, więc i nie będę
się odnosił do bubla legislacyjnego. Natomiast ubolewam
że mimo trzykrotnych wcześniejszych zapowiedzi i uzgodnień nie zostałem zaproszony na spotkanie w Krakowie
z Panem posłem Derą.
Projekt ustawy o ogrodach działkowych, zawiera szereg luk technicznych, niebezpiecznych tak dla działkowców jak i dla gmin.
W dobre intencje polityków PiS nie wierzę, mamiąc
działkowców uwłaszczeniem winni raczej mówić o wywłaszczeniu. Projekt nie przyznaje działkowcom własności, daje im natomiast tylko prawo do złożenia wniosku
o wykup działki w okresie dwu lat. W geście rzekomego
dobrodziejstwa zapomniano wspomnieć o roszczeniach
dawnych właścicieli, którym władze PRL odebrały tereny
z pogwałceniem obowiązującego prawa. Gminy, które są

właścicielami gruntów, na których są ogrody działkowe
nie zgodzą się oddać ich na własności za symboliczną złotówkę. Osobiście nie widzę takiej gminy, która dobrowolnie oddałaby za bezcen swoją własność. Na wadliwość
rozdawnictwa wskazał już Trybunał Konstytucyjny
w swym uzasadnieniu do wyroku z dnia 09.12. 2008 r.,
a odnosząc się do art. 10 ustawy o ROD potwierdził naruszanie zasady ochrony prawa własności jednostek samorządu terytorialnego, gdzie mienie komunalne stanowi
konsekwencję istnienia tych jednostek, jako podmiotów
prawa publicznego. Majątek ten ma zabezpieczać podmiotowość prawną, mówi o tym również ar. 165 ust. 1 Konstytucji, wskazując na ścisłą więź prawa własności jednostki samorządu terytorialnego z jej podmiotowością,
stąd każde ustawowe uszczuplenie majątku samorządu
wymaga szczególnej rozwagi i wnikliwości.
Ale tego politycy PiS nie dostrzegają. W swoich poczynaniach chętnie widzieliby Platformę Obywatelską, chyba tylko po to, aby potem powiedzieć samorządom, to
przecież nie myśmy o tym zadecydowali tylko Platforma
dysponująca większością. Mam jednak nadzieję że Platforma Obywatelska, która wspiera samorządy, nie poprze
bubla legislacyjnego, który zakłada rozdanie mienia samorządowego, delegalizację organizacji społecznej, nacjonalizację prywatnego majątku.
Stan prawny gruntów rodzinnych ogrodów działkowych
wskazuje że sytuacja działkowców Krakowa, Warszawy
i innych dużych miast jest złożona. Zdecydowana większość ogrodów w tych miastach ma nieuregulowany stan
prawny, a na dodatek gminy systematycznie wyprowadzają lub usiłują wyprowadzić ogrody działkowe z miasta jak
to ma miejsce w rejonie małopolski.
W metropoliach nie uwzględnia się ogrodów w planach
zagospodarowania przestrzennego, jest to problem trudny i dość złożony. Ogrody były zakładane na gruntach
wskazanych przez administrację terenową, za jej to przyzwoleniem działkowcy często na terenach wymagających
rekultywacji tworzyli swoje działki, dziś w szeregu przypadkach są dzieckiem niechcianym. Działkowcy świadomi są tego, że miasta muszą się rozwijać, ale beztrosko nie
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zalewajmy betonem tych zielonych enklaw. Aktualne
unormowania prawne wystarczająco regulują współpracę
samorządu terytorialnego i ogrodów działkowych, czy zatem warto dziś budzić emocje społeczne, czy jest to nam
dziś potrzebne?, w tym stylu wypowiada się też jeden
z czołowych polityków – dziękuję Panie Pośle.
Działkowcy nigdy nie wychodzili na ulicę, aby dochodzić swych praw, przyjmując inne rozwiązania, chociażby takie, jak dzisiejszy Kongres, ale też musimy zwracać
uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Zapewne w najbliższych dniach dojdzie do kolejnej odsłony stanowiska Sejmu w zakresie projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Naszą rolą jest baczenie na tych, co swym przyciskiem
dadzą wyraz, jaki mają stosunek do działkowców. Uważam, że naszym moralnym obowiązkiem jako działkowców, jest rewanżowanie się głosami przy urnach wyborczych.
Tobie Matko, Królowo Polski, której w Częstochowie
8 września 2007 r. zawierzyliśmy, pomni pamięci tych co
odeszli i nie ma ich dziś z nami w ordynku proszę, abyś
dla nas i dla naszych następców dodała siły i otuchy do
obrony tego co mamy, by działkowcy i ogrody zrzeszone
w Polskim Związku Działkowców dalej istniały.
Dziękuję za uwagę.

18. Jan Kut OZ Podkarpacki
Szanowni Państwo!
Klub Parlamentarny PiS po raz kolejny „uszczęśliwił”
nas projektem ustawy o ogródkach działkowych złożonym w Sejmie jako projekt poselski. Dokument ten zawiera wiele sprzeczności prawnych, a niektóre proponowane rozwiązania są niezgodne z Konstytucją. Wiele
artykułów jest przepisanych wprost z naszej ustawy
o ROD. Projekt ten, nagłaśniany przez media, źle wpłynął
na mentalność działkowców, szczególnie tych w podeszłym wieku. Ci ludzie, nie analizując kompleksowo całej treści projektu, wychwycili z niego tylko to, co jest dla
nich najważniejsze, czyli obietnicę otrzymania działek na
własność za darmo lub za przysłowiową złotówkę. Niestety, prawda jest inna: propagowana przez PiS koncepcja
powszechnego uwłaszczenia jest fikcją i zwykłym fortelem. W rzeczywistości projekt nie zapewnia działkowcom
własności, tylko prawo do złożenia wniosku o odpłatny
wykup działki. I choć mami się działkowców niezwykle
hojnymi bonifikatami, to trzeba wyraźnie podkreślić, że
preferencyjny wykup działek byłby czystą iluzją, zwłaszcza że to gmina miałaby podejmować decyzję o sprzedaży własnych gruntów za bezcen. Stąd też w większości
przypadków taka sprzedaż byłaby zupełnie niemożliwa.
Niewątpliwie inicjatywa PiS narusza konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa poprzez pozbawienie
większości działkowców możliwości nabycia własności
działek w ogrodach, których stan prawny nie spełnia określonych wymogów. Chodzi tu głównie o ogrody nie ujęte
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ogrody o nieuregulowanym statusie prawnym, a także ogrody położone na terenach objętych roszczeniami
osób trzecich. Badania przeprowadzone przez nasz Okręg
wykazały, że z powyższych przyczyn projekt PiS wyklucza kilka tysięcy działkowców z grona osób, które mogłyby nabyć swoją działkę na własność. Dodać do tego
należy, że w ostatnim czasie ogrody były masowo wyrzucane z przygotowywanych planów zagospodarowania

przestrzennego. Równocześnie wiele podkarpackich gmin
w ogóle nie ma takich planów. Swoje zamierzenia planistyczne opierają głównie na studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które wcale nie
gwarantują tego, że ogrody zostaną później uwzględnione
w opracowanych na ich podstawie planach miejscowych.
Projektodawcy nie raczyli poinformować działkowców
o tym, że po rozwiązaniu Polskiego Związku Działkowców tereny ogrodów zostaną oddane Gminom lub Skarbowi Państwa w zależności od sytuacji prawnej gruntu konkretnego ogrodu. Stąd też ci działkowcy, którzy nie wykupią działek, będą zdani na łaskę gmin, które zadecydują,
czy oddać swoją ziemię niemal za darmo, czy też przejąć
ją na własne potrzeby. W rezultacie projekt zniesie prawa,
które obecnie bronią działkowców i ogrody przed najpoważniejszymi zagrożeniami. Ustawa o ROD gwarantuje
bowiem działkowcom m.in. bezpłatne prawo do działek,
odrębną własność altan i nasadzeń, zwolnienia podatkowe,
skuteczne zabezpieczenia przed likwidacjami ogrodów
oraz ochronę przed roszczeniami do gruntów zajętych
przez ogrody. Zgodnie z propozycją PiS większość działkowców skazana będzie na odpłatne korzystanie z działki na podstawie stosunku cywilnoprawnego. PiS nie przewiduje przy tym żadnych mechanizmów rekompensujących utratę własności przysługującej obecnie osobom,
które nie będą mogły nabyć działki. Zgodnie z art. 15 ust
2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych działkowiec
jest właścicielem nasadzeń i naniesień znajdujących się
na działce. Uchylenie w całości ustawy o ROD (a więc
również tego przepisu) automatycznie spowoduje utratę
tej własności, jeżeli działki nie zostaną wykupione. Tak
więc szumnie zapowiadane uwłaszczenie zamieni się
w wywłaszczenie działkowców.
Wyrazem lekceważenia rzeszy działkowców jest także
koncepcja likwidacji Polskiego Związku Działkowców
– samodzielnej i samorządnej organizacji społecznej o po50

nad stuletniej tradycji. Tymczasem art. 12 Konstytucji zapewnia wolność działania wszystkich organizacji pozarządowych. Likwidacja PZD stoi w sprzeczności z art. 13
Konstytucji, gdyż zamierza się zlikwidować niepaństwową, samodzielną i samorządną organizację społeczną, której działalność w żaden sposób nie wypełnia znamion
totalitaryzmu, nazizmu, faszyzmu i komunizmu, nienawiści rasowej i stosowania przemocy. Likwidacja PZD połączona została z pomysłem nacjonalizacji majątku Związku. Tego rodzaju projekty nie mają nic wspólnego z cywilizowanymi metodami sprawowania władzy, a kojarzą
się raczej z najciemniejszymi kartami Polski powojennej.
Projektodawcy widocznie zapomnieli o tym, że zapisy
Konstytucji gwarantują ochronę własności i nie dopuszczają nacjonalizacji, a jedyną formą przejęcia własności
przez państwo w drodze przymusu jest obecnie wywłaszczenie.
Z pewnością projekt PiS – po jego ewentualnym uchwaleniu przez Sejm – zostanie zaskarżony do Trybunału
Konstytucyjnego i zablokuje jakiekolwiek uwłaszczenie.
Pamiętamy przecież, że Trybunał już podważył podobne
pomysły, dotyczące tzw. uwłaszczenia spółdzielców. Najbardziej prawdopodobny scenariusz byłby taki, że wykup
działek będzie wstrzymany przez gminy do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny. Jednakże
w tym okresie doszłoby do faktycznej likwidacji większości ogrodów z uwagi na uchylenie ustawy o ROD oraz
brak Polskiego Związku Działkowców zdolnego bronić
praw swoich członków. Byłoby to niezwykle wygodne dla
tych, którzy zachłannie patrzą na grunty zajęte obecnie
przez ogrody. Wprowadzona w projekcie liberalizacja zasad likwidacji ogrodów, pozostawiająca gminom decyzję
odnośnie oceny czy wystąpiły tzw. „szczególne względy
społeczne lub gospodarcze”, jest bardzo niebezpieczna.
Pojęcie to jest na tyle obszerne, że może obejmować zarówno budowę hipermarketu, jak i biurowca, od których
powierzchni gmina pobierać będzie podwyższone podatki. Niestety, po raz kolejny może się okazać, że pod
wzniosłymi hasłami PiS-owskiej ustawy ukryte są rozwiązania prowadzące wprost do ostatecznego unicestwienia
ogrodów i uwolnienia tysięcy hektarów gruntów, które
wcale nie zostaną przekazane działkowcom na własność.
W wyniku zebranych informacji od członków Okręgowego Zarządu, można stwierdzić, że działkowcy zostali
wprowadzeni w błąd wizją uwłaszczenia za bezcen i oczekują realizacji tej obietnicy. Nasze argumenty docierają
tylko do wąskiej grupy działkowców, a zwłaszcza do tych,
którzy uczestniczyli w walnych zebraniach i w życiu społeczności ogrodowych. Pozostali, mówiąc w przenośni,
„wiedzą swoje” i liczą na to, że będą mieć ziemię na własność. Istnieje też spora grupa działkowców, którzy nie
uwierzyli w uwłaszczenie i w ogóle nie zajmują się tym,
jakie przepisy prawa regulują funkcjonowanie ogrodów
działkowych. Interesuje ich tylko wypoczynek na działce
i tzw. święty spokój.

Stanowisko podkarpackich gmin odnośnie projektu
ustawy jest ostrożne. Większe miasta nie będą zainteresowane w umożliwieniu działkowcom wykupu gruntu, gdyż
chętnie przeznaczą tereny ogrodów pod różnego rodzaju
inwestycje. Nie jest wykluczone, że gdy pojawią się inwestorzy, dysponujący dużą gotówką z ofertą zakupu
większej ilości działek, np. pod budownictwo, czy też
wielko powierzchniowe obiekty handlowe, to gminy skorzystają z takiej propozycji. Jeżeli ustawa wejdzie w życie,
to oczywiście gminy będą musiały ją stosować. Według
naszej wiedzy dotychczasowa sytuacja prawna ogrodów
działkowych bardziej odpowiada gminom, gdyż nie muszą mieć „na głowie” kolejnego problemu w postaci rzeszy działkowców-właścicieli pojedynczych ogródków
działkowych.
W naszym Okręgu zorganizowano narady prezesów
ROD w dniach 4–8 maja 2009 r., opracowano „Apel do
działkowców z Podkarpacia”, który opublikowaliśmy
w mediach lokalnych: „Życie Podkarpackie” i „Super Nowości” oraz na naszej stronie internetowej. Doszło także
do spotkania z panem Leszkiem Deptułą, posłem na Sejm
z PSL i panem Tomaszem Kamińskim, posłem na Sejm
z Lewicy. Uzyskaliśmy zapewnienie, że oba te ugrupowania nie poprą PiS-owskiego projektu ustawy.
Rodzinne ogrody działkowe z terenu Podkarpacia są za
naszą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Chcemy, aby projekt ustawy PiS został odrzucony i to już
w pierwszym czytaniu w Sejmie. Podkarpackie ogrody
działkowe wciąż dają wyrazy dezaprobaty projektowi
w swoich wystąpieniach do Posłów, Marszałka Sejmu
i Przewodniczących Klubów Parlamentarnych.
Członkowie Zarządu Okręgowego obsługujący walne
zebrania sprawozdawcze, wyjaśnili działkowcom założenia zawarte w projekcie PiS i wytłumaczyli, o co faktycznie projektodawcom chodzi. Przygotowaliśmy informacje
na temat projektu, wskazując błędy i niedociągnięcia
prawne oraz niezgodność projektu z Konstytucją RP. Do
wyobraźni działkowców przemawiały jednak głównie argumenty finansowe. Konkretne liczby wskazały działkowcom, ile musieliby zapłacić za „uwłaszczenie” i ile
płaciliby potem, jako właściciele działek.
Podstawową funkcją ogrodów działkowych jest umożliwienie najniżej sytuowanym członkom społeczeństwa
prowadzenia upraw ogrodniczych w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem i kontaktem z przyrodą. Na działkach
utrwalają się więzi rodzinne i postawy współodpowiedzialności za „małe ogrodowe ojczyzny”. Od zawsze
ogrody działkowe pełniły też funkcję kompleksów zieleni na obszarach miast, a także sprawdziły się jako skuteczne narzędzie rewitalizacji i przywracania społeczeństwu
terenów zdegradowanych, poprzemysłowych, ugorów
i nieużytków. Wbrew twierdzeniom niektórych pseudonaukowców, idea ogrodnictwa działkowego jest wciąż żywa. Nadal istnieją – i niestety z każdym rokiem powiększają swoją liczebność – grupy społeczne, dla których
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działka rodzinna jest jedynym tanim miejscem wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia ekologicznych upraw na
własne potrzeby. Przykładem niech będzie fakt, że aktualnie w Mielcu brak jest wolnych działek, a w Zarządach
ogrodów znajduje się po kilkanaście podań o przydzielenie działek. Nie od dziś wiadomo, że Podkarpacie należy
do grona najbiedniejszych regionów kraju. W naszym regionie dla bardzo wielu działkowców koszty zakupu działki na własność byłyby barierą nie do pokonania, nawet po
zastosowaniu owych mitycznych bonifikat i upustów.

Występując w imieniu podkarpackich działkowców
uważamy za konieczne zachowanie dotychczasowych
norm organizacyjnych i prawnych regulujących funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Apelujemy
do Pań i Panów Posłów debatujących właśnie dziś w Sejmie nad projektem ustawy – która w rzeczywistości może doprowadzić do zniszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego – o odrzucenie tych wysoce szkodliwych propozycji już w pierwszym czytaniu.
Dziękuję za uwagę.

19. Elżbieta Thomas OZ w Pile
Panie Przewodniczący! Panie Prezesie!
Szanowni Goście i Delegaci!
I Kongres Polskiego Związku Działkowców to historyczne wydarzenie dla milionowej rzeszy polskich działkowców. Szkoda, że to ważne spotkanie w Stolicy zorganizowane zostało jako protest wobec ewidentnego zamachu na prawa i dorobek działkowców. Projekt ustawy
o ogrodach działkowych złożony przez Prawo i Sprawiedliwość godzi w Polski Związek Działkowców, organizację apolityczną, która dobrze służy ludziom, samorządom
wszystkich szczebli, a tym samym krajowi. Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych gwarantuje działkowcom niezbędne warunki do spokojnej pracy na działkach
i zapewnia pełną ochronę prawną działkowcom i ogrodom. Spełnia ogromne zadanie na rzecz społeczeństwa,
tym samym wyręcza władze lokalne z wielu obowiązków.
Związek oraz ogrody działkowe to struktury otwarte na
współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi wszystkich szczebli. Związek i ogrody wręcz wspomagają władze lokalne w realizacji zadań spoczywających
na samorządach gminnych. Organizują wczasy dla emerytów i rencistów – najuboższej rzeszy ludzi w Polsce, a starzejące się społeczeństwo jest wielkim problemem. Taką
długoletnią tradycją w organizacji wypoczynku dla osób
starszych i dzieci na ogrodzie pochwalić się może miasto
Chodzież. Zarządy ogrodów służą bazą i obsługą, a finansowo te akcje w całości wspierane są przez władze samorządowe. Takie formy wypoczynku cieszą się dużym
powodzeniem i uznaniem korzystających z tej pomocy.
Integrują one rożne grupy wiekowe, a szczególnie osoby
starsze i samotne.
Na terenach rekreacyjnych urządzane są place zabaw,
z których korzystają dzieci i młodzież, nie tylko działkowców, lecz również ze środowiska lokalnego. W ostatnich
latach pomocy w zagospodarowaniu placów zabaw udzielają samorządy, które zakupują urządzenia do wyposażenia, a działkowcy montują je na swoich ogrodach
i sprawują nad nimi opiekę. Są to doskonałe miejsca do
organizacji rożnych imprez i festynów np. z okazji Dnia

Dziecka, Dnia Działkowca czy wystaw dorobku działkowców i ogrodów. W wielu miastach organizacją tych
uroczystości zajmują się wyłącznie zarządy ogrodów
działkowych. To samorządy lokalne zlecają nam takie zadania, bo sprawdziliśmy się w tym działaniu i robimy to
dobrze.
Działkowcy wspomagają instytucje charytatywne takie
jak: Domy Dziecka, Caritas, przytuliska, jadłodajnie dla
bezdomnych nadwyżką swoich plonów. Jest to ewidentna,
konkretna pomoc dla często niedofinansowanych organizacji i instytucji. Żywność wyprodukowana na działkach
odznacza się doskonałą jakością i z wielką radością przyjmowana jest przez obdarowanych.
Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Związkowi i ogrodom,
że finanse Związku są bez kontroli. Panowie z Prawa
i Sprawiedliwości nie macie pojęcia jak rozliczane są
przez działkowców środki przez nich wniesione. Samorządy gminne wiedzą, bo uczestniczą w naszych zebraniach i bez żadnego wahania nie boją się przekazywać
funduszy na organizację imprez, czy na dofinansowanie
realizowanych inwestycji. Każdy grosz przekazany na te
cele wydawany jest z rozwagą i po gospodarsku. Wielkopolska z tego słynie. Finanse ogrodów podlegają ścisłej,
wewnętrznej kontroli i są do wglądu publicznego. Zarzut
Prawa i Sprawiedliwości, że finanse w ogrodach wydatkowane są bez kontroli mija się z prawdą.
Władze samorządowe wspierają nas i są zawsze z działkowcami. Zwracam się do obecnych na Kongresie parlamentarzystów, przedstawicieli władzy ustawodawczej
o wsparcie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
z 2005 r. i odrzucenie projektu Prawa i Sprawiedliwości,
jako niezgodnego z Konstytucją i niesprawiedliwego.
W naszym Okręgu Pilskim jak zawsze prosiliśmy o opinię o projekcie Prawa i Sprawiedliwości właścicieli gruntów pod ogrodami. Wynik konsultacji dla twórców ustawy
Prawa i Sprawiedliwości jest druzgocący. Władze samorządowe popierają obecną formę funkcjonowania ogro52

dów i zarządzania nimi przez Polski Związek Działkowców w oparciu o ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i poparły stanowisko działkowców o odrzucenie
projektu Prawa i Sprawiedliwości. Argumentowano to m.
in. tym, że ogrody działkowe zostały zorganizowane w
większości przypadków na ugorach i nieużytkach. Tak
zwane uwłaszczenie działkowców może pozbawić działek
dotychczasowych ich użytkowników. Szczególnie w centrach miast grunty te przejęte zostaną przez samorządy
gmin i przeznaczone na cele inwestycyjne. Projekt tej
ustawy nie był poddany konsultacji społecznej, a głos 619
tysięcy działkowców nie dociera do autorów projektu Prawa i Sprawiedliwości.
Samorządy stanowią żelazne wsparcie dla działkowców
m. in. również dlatego, że działkowcy są gwarantem
utrzymania terenów zielonych w pełnej estetyce bez kosztów samorządu lokalnego. Jest to bezinteresowne działanie ogromnej rzeszy działkowców na rzecz środowiska
lokalnego. Nie wolno niszczyć tego, co dobrze funkcjonuje. Władze samorządowe różnych szczebli popierają
ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i swoje poparcie wyrażają przez podejmowanie uchwał rad miejskich i gminnych, rad powiatowych i zawsze aktywnie
uczestniczyły w tworzeniu prawa działkowego. Również
swój głos w tej ważnej dla nas sprawie zajął prezydent
miasta Piły i burmistrz Chodzieży i Wągrowca. Kiedy
przychodzi nam bronić prawa działkowców, wszystkie samorządy, na których znajdują się ogrody, wspierają nas
i wywiązują się ze swoich stanowisk. Wszystkim z tej trybuny serdecznie dziękujemy.
Z przykrością należy stwierdzić, że Polski Związek
Działkowców i Ogrody Działkowe już od dwudziestu lat
walczą o swoje prawa szukając wsparcia wszędzie i w tej
walce samorządy lokalne nigdy nas nie zawiodły.
Stwierdzamy, że ustawa Prawa i Sprawiedliwości jest dużym zagrożeniem dla przyszłości ogrodów. Pod hasłem
„uwłaszczenia” nastąpi wywłaszczenie i pozbawienie dział-

kowców, szczególnie emerytów i rencistów tego, co ukochali, poświęcili znaczną część swego życia, co stanowi
często jego sens, a również wspomaga skromny ich budżet.
Ogrody pozbawione zostaną władzy samodzielnej, samorządnej, a uzależnione będą od gmin, co pozbawi ich
podstawowych praw. Projekt ten jest zapewne autorstwa
ludzi, którzy niewiele wspólnego mają z uprawą działki
i hodowlą roślin. Ustawa ta spowoduje likwidację Polskiego Związku Działkowców, który broni praw działkowców
i nie dopuszcza do zupełnego ograniczenia samodzielności i samorządności ogrodów.
Działkowcy nie wyrażają zgody na przejęcie władzy
w ogrodach przez tzw. „wspólnoty ogrodowe”. Jest to rozwiązanie całkowicie nieprzystosowane do ich specyfiki
i potrzeb. Ogród to nie budynek mieszkalny. „Wspólnoty
ogrodowe” w całości mają być w tym projekcie zależne od
gminy. Rada gminy według ustawy Prawa i Sprawiedliwości będzie mogła podjąć uchwałę o powstaniu i likwidacji ogrodu działkowego. W przypadku małych gmin
będzie to w gestii 15 radnych. A może chodzi o płacenie
podatków od dochodów od najuboższej grupy społecznej?
Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej ma zlikwidować Polski Związek Działkowców.
Dość poniżania Związku i Działkowców.

Panie Prezesie!
Pana praca i ogromne zaangażowanie w obronę ruchu
ogrodów działkowych gwarantowało i w dalszym ciągu
gwarantuje, że Polski Związek Działkowców i Ogrody
pod Pana przewodnictwem się bronią. Delegaci Okręgu
Pilskiego dziękują za ogrom pracy wykonanej przez Krajową Radę, której Pan przewodzi. Życzymy dużo zdrowia
i sił do dalszej wytężonej pracy nad pełną realizacją ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Niech I Kongres Polskiego Związku Działkowców spełni nasze
oczekiwania.

20. Jerzy Wdowczyk OZ Kalisz
Szanowni Państwo!
Szanowni zaproszeni Goście!
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców
w związku z poważnymi zagrożeniami praw miliona polskich rodzin działkowych, użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych uznała, że niezbędne jest
zwołanie takiego Kongresu.
Celem I Kongresu PZD jest dokonanie oceny aktualnej
sytuacji działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych
i Polskiego Związku Działkowców w związku z pierwszym czytaniem w Sejmie RP nowego projektu ustawy
o ogrodach działkowych złożonego przez Klub Parlamentarny PiS-u.

Zadaniem I Kongresu PZD jest także wyrażenie stanowiska polskich działkowców i Związku w tej sprawie.
Ponad 22 tysiące rodzin działkowych z Wielkopolski
południowo-wschodniej, uprawiających działki na terenie
działania Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu, z zaniepokojeniem i oburzeniem przyjęło informację o złożeniu
w Sejmie RP przez 18 posłów Prawa i Sprawiedliwości
nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Jesteśmy zbulwersowani i oburzeni tym bardziej, że jednym z architektów nowego projektu ustawy jest nasz działkowiec z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 22 Lipca
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w Ostrowie Wielkopolskim Pan poseł Andrzej Dera.
W tym miejscu należy wspomnieć, że Walne Zebranie
Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. 22 Lipca w Ostrowie Wlkp., które odbyło się w dniu
26 kwietnia 2009 roku i w którym uczestniczył Pan poseł
Andrzej Dera, opowiedziało się zdecydowanie przeciwko
nowemu projektowi ustawy i podjęło w tej sprawie stosowną uchwałę o całkowitym poparciu dla dotychczasowej ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
Wielkopolska Południowa jest kolebką ogrodnictwa
działkowego w Polsce. To na naszym terenie działania
w 1824 roku w Koźminie Wielkopolskim powstał najstarszy ogród działkowy w Polsce i w Europie, Rodzinny
Ogród Działkowy im. Powstańców Wielkopolskich, który w tym roku będzie obchodził swój jubileusz 185-lecia
powstania. Ponadto na naszym terenie funkcjonuje wiele
innych bardzo starych i zasłużonych ogrodów jak ponad
100-letni ROD im. Stefana Czarnieckiego i blisko 90-letni ROD im. 3 Maja w Ostrowie Wlkp., 85-letni ROD im.
ks. Niesiołowskiego w Pleszewie, blisko 80-letni ROD
im. A. Mickiewicza w Kaliszu i wiele innych z kilkudziesięcioletnią tradycją.
Mamy zatem moralne prawo i obowiązek występowania
w obronie działkowców i Związku.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni proponowanym rozwiązaniom zawartych w nowym projekcie ustawy autorstwa PiS-u.
Projekt nie zawiera nic nowego, a powiela jedynie niekonstytucyjne rozwiązania z poprzednich projektów PiS.
Pod podchwytliwymi hasłami rzekomego uwłaszczenia
kryją się rozwiązania, które pozbawią działkowców polskich ich dotychczasowych praw nabytych przez dziesięciolecia.
Nowy projekt ustawy zmusza działkowców do poniesienia dodatkowych kosztów jak: kosztów wykupu i wyceny działki, kosztów kartograficznych i geodezyjnych,

kosztów notarialnych, założenia księgi wieczystej i wpisu
do niej.
Występujemy zdecydowanie w obronie dotychczasowych rozwiązań prawnych zawartych w dobrze funkcjonującej ustawie z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach
działkowych, która całkowicie zabezpiecza potrzeby i interesy działkowców, w obronie której zebrano w całym
kraju 620 tysięcy podpisów, na naszym terenie blisko 2
0 tysięcy podpisów.
Propozycję likwidacji Polskiego Związku Działkowców
- samorządnej i samodzielnej organizacji pozarządowej
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
nacjonalizację majątku Związku – rodem z innego okresu,
dorobku kilku pokoleń działkowców, uważamy za działania przeciwko działkowcom i Związkowi.
W imieniu działkowców z Wielkopolski południowo
-wschodniej, ze 138 Rodzinnych Ogrodów Działkowych
przekazuję pełne poparcie dla Krajowej Rady PZD i Kierownictwa Związku za dotychczasowe działania i nieustępliwą walkę w obronie działkowców i Związku. To dzięki
Polskiemu Związkowi Działkowców istnieją i rozwijają
się ogrody działkowe w polskich miastach, zielone płuca
tych miast.
Zwracam się do Panów Posłów RP i Klubów Parlamentarnych o wzięcie pod uwagę naszego stanowiska i odrzucenie w pierwszym czytaniu w Sejmie RP nowego
projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Klubu PiS-u jako szkodliwego dla działkowców polskich.

Szanowni Państwo!
W imieniu działkowców z Okręgu Kaliskiego pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników I Kongresu Polskiego Związku Działkowców oraz zaproszonych Gości,
życząc równocześnie owocnych obrad, dużo satysfakcji,
a w życiu osobistym wszelkiej pomyślności i wszystkiego najlepszego.
Z działkowym pozdrowieniem

21. Piotr Wilms OZ Gorzów Wielkopolski
Panie Prezesie,
Szanowni Działkowcy i Zaproszeni Goście!
Zebraliśmy się w tym miejscu w celu zamanifestowania i przyjęcia stanowisk na temat istnienia ogrodów działkowych. Bywają skwery, parki nawet pięknie urządzone,
ale bezosobowe i bezduszne. Wchodzi się do nich i czuje
jednak jak w galerii, albo w teatrze.
Działki rodzinnych ogrodów działkowych są maleńkie,
ale po przekroczeni furtki czuje się zaczarowany świat.
Odzwierciedlają w jakiś sposób duszę swoich właścicieli. Są ich azylem, miejscem wypoczynku, spotkań z przyjaciółmi. Działka daje szansę spokojnej kontemplacji

natury, bez politycznej burzy i groteskowych awantur
w walce o polityczne stanowiska.
9 parków i 3 skwery w Gorzowie zajmują powierzchnię
ok. 120 ha na które Miasto przeznacza z naszych podatków kwotę 500.000 zł, natomiast 39 ogrodów działkowych gdzie znajduje się ok. 16 tys. działek zajmują powierzchnię prawie 3 x większą tj. 342,82 ha, które utrzymujemy sami. Ogrody to spokój i cisza. Pośród zieleni
człowiek czuje się zrelaksowany, może się poczuć szczęśliwym, pogadać z sąsiadem, zapomnieć o troskach co54

dziennego życia. Coraz więcej mieszkańców miast zmęczonych życiem wśród betonu, asfaltu, hałasu i spalin,
szuka ratunku w obcowaniu z przyrodą. Odczuwamy znużenie cywilizacją, szukamy kontaktu z naturą, ciszą, pragniemy odpoczywać na świeżym powietrzu. Z tej właśnie
przyczyny powstała idea ogrodów działkowych.
Ruch nasz w Polsce liczy ponad 150 lat. Pierwszy ogród
działkowy w Gorzowie Wlkp. został założony w 1889 r.
przez przemysłowca Max’a Bahr’a, nie marksistę. Dla
bardzo wielu osób ten kilkuset metrowy skrawek ziemi
był i jest miejscem odpoczynku. Wielu działkowców spędza tam większość swojego wolnego czasu. Pełni on istotną rolę w zasileniu domowego budżetu, który nie interesuje dobrze zarabiających, utrzymywanych przez społeczeństwo (w tym działkowców) polityków.
Co zatem interesuje polityków tak walczących o likwidację działek?
Temat powraca jak bumerang i powstał już kolejny projekt pełen błędów i zakłamanych obietnic. Ogrody działkowe to najbardziej burzliwy i kontrowersyjny temat
ostatnich lat. Komu więc one przeszkadzają? Dlaczego są
tak atakowane?
Pytam tylko, czy politycy muszą w poszukiwaniu własnych korzyści atakować dobrze funkcjonującą organizację społeczną? W kraju mamy wiele związków, ale politycy PiS atakują tylko Polski Związek Działkowców.
Dlaczego? Myślą, że fałszywe obietnice dotyczące świetlanej przyszłości działkowców przysporzą im elektoratu,
a przejęty majątek PZD będzie łatał dziurę budżetową.
Dlaczego niszczyć coś co sprawnie funkcjonuje od wielu
lat, może zatem rozwiążmy wszystkie związki i organizacje społeczne i rozwieśmy hasło: „władza jest jedna, nieomylna, absolutna”. Czyż nie wróćmy do minionej epoki?
Nie łudźmy się, że politycy PiS myślą o dobru i szczęściu przeciętnego Polaka – działkowca, bo gdyby tak było, gdyby drugi człowiek stanowił wartość najwyższą to
„dobrze zarabiający” utrzymywani przez społeczeństwo
politycy dzieliliby się własnym majątkiem, a nie wyciągali ręce po nasz wspólny majątek, zwykłych obywateli,
działkowców.
Komu ma służyć ten nowy projekt ustawy. Z całą pewnością nie nam działkowcom. Projekt ten jest niczym innym jak zamachem na nasze prawa i dobra. Temu

projektowi można by było nadawać tytuł „jak utopić ideę
ogrodnictwa działkowego w Polsce i jak zlikwidować
ogrody”.
Podstawowym celem tego projektu jest likwidacja samorządnej i niezależnej organizacji społecznej jaką jest
PZD, która ma własny głos i w dodatku potrafi skutecznie
walczyć o prawa swoich członków. Wystarczy chociażby
przypomnieć działania podjęte przez Związek w przywróceniu praw w tzw. spec ustawie drogowej, czy prawie budowlanym. Mój krytyczny stosunek do tego projektu
wynika z faktu, że walka PiS-u ze Związkiem wynika
z czystych względów politycznych.
Jako wiceprezes OZ PZD, dyrektor biura oraz instruktor ogrodniczy z głębokim zażenowaniem spoglądam na tę
propozycję, ponieważ kolejny już raz milion działkowców
naraża się na stres, niepewność, narusza się spokój na
ogrodach. Trudno uwierzyć, że tworzy się coś bez konsultacji z nami i uszczęśliwia się nas na siłę. Wbrew naszej
woli przywłaszcza się prawo decydowania o przyszłych
losach działkowców. Jest to wyraz wyjątkowej arogancji
w stosunku do naszego środowiska.
Na tej sali są osoby, które pamiętają lata powojenne
i nacjonalizację majątku – czasami swoich rodziców. Ja te
straszne czasy pamiętam tylko z lekcji historii. Nie sądziłem, że w wolnej Polsce znajdzie się taka partia jak PiS,
która będzie chciała powielić błędy minionej epoki.
Dlatego jako ogrodnik z dziada pradziada oraz zwykły
działkowiec apeluję do Pana Prezydenta RP, Marszałka
Sejmu i Senatu, Premiera oraz wszystkich posłów i senatorów o dalszy rozwój idei ogrodnictwa działkowego
w Polsce. Apeluję również o to, aby to co odziedziczyliśmy po naszych przodkach przekazać w jak najlepszej
kondycji naszym dzieciom oraz wnukom.
Kończąc swoje wystąpienie przytoczę fragmentem tekstu piosenki Janusza Kofty:
„…Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron, żaden beton.”

22. Anna Tomaszewska OZ Toruńsko – Włocławski
Szanowni Państwo.
Od wielu lat rodzinne ogrody działkowe Polskiego
Związku Działkowców pełnią wielorakie funkcje – rekreacyjne, zaopatrujące gospodarstwa domowe w świeże produkty roślinne, towarzyskie. Niegdyś zlokalizowane na
obrzeżach miast, dzisiaj wiele z nich znalazło się w centrum zainteresowania różnych podmiotów gospodarczych

ze względu na swoje usytuowanie i dobrą infrastrukturę.
Zapomina się, że kwitnące dzisiaj ogrody powstawały na
nieużytkach i tylko pracowite ręce działkowców i ich nakłady finansowe doprowadziły do kultury zaniedbane
ugory.
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Obrady

Obrady Komisji ds. Stanowisk i Wniosków

Ryszard Niedba∏a OZ Mazowiecki

W∏adys∏aw Olczyk OZ Szczecin

Izabela O˝egalska OZ Łódzkie

Janusz Moszkowski OZ we Wroc∏awiu

Olga Ochrymiuk OZ Podlaski

Jerzy LeÊniak OZ Âlàski

Józef Kasprzak OZ Poznaƒ

Stanis∏aw Chocho∏owicz OZ Opole

Czes∏aw Kozikowski OZ Toruƒsko-W∏oc∏awski

El˝bieta Thomas OZ w Pile

Jan Kut OZ Podkarpacki

Piotr Wilms OZ Gorzów Wielkopolski

Jerzy Wdowczyk OZ Kalisz

Anna Tomaszewska OZ Toruƒsko-W∏oc∏awski

Prewodniczàcy Komisji ds. Stanowisk i Wniosków Zdzis∏aw Âliwa
przedstawia Kongresowi projekty stanowisk

Poczty sztandarowe przygotowujà si´ do wyprowadzenia sztandarów
G∏osowanie nad projektami dokumentów Kongresu

G∏osowanie nad projektami dokumentów Kongresu

Przewodniczàcy Kongresu Tadeusz Jarz´bak

Poczty sztandarowe przygotowujà si´ do wyprowadzenia sztandarów

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki dzi´kuje uczestnikom za owocne obrady

Dzisiaj po to zebraliśmy się na Kongresie w Warszawie,
by zaprotestować w sposób pokojowy przeciwko nowej
ustawie PiS złożonej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
23 marca 2009 roku, nie poprzez palenie gum i wybijanie
szyb, ale poprzez wyrażenie własnych stanowisk.
Reprezentuję Okręg Toruńsko-Włocławski, przeszło
25 tys. działkowców z 204 ogrodów. Na naszej Konferencji Przedkongresowej 28.05.2009 r. w Toruniu zastanawialiśmy się nad PiS-owskimi propozycjami uwłaszczeniowymi, czyli uszczęśliwianiem działkowców wbrew
ich woli, poprzez napisanie w tajemnicy przed nimi i bez
szerokich konsultacji społecznych ustawy, mającej znamiona niedopracowanej, korupcjogennej i nie dającej
działkowcom poczucia bezpieczeństwa prawnego. Wszyscy przemawiający na naszej konferencji delegaci, przedstawiciele ogrodów Włocławka, Torunia, Grudziądza,
Chełmży i okolic byli zgodni, że taki bubel prawny nie
może znaleźć uznania w państwie demokratycznym. Od
2005 roku jesteśmy wciąż nękani nowymi pomysłami PiS
na uszczęśliwienie działkowców. Jest to zapewne celowa
metoda, prowadząca do destabilizacji, rozsadzenia od wewnątrz dobrze działającej organizacji, znana działaczom
PiS z lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych ubiegłego
stulecia. Metoda jest sprawdzona - należy głośno mówić
jakie to nieprawości dzieją się w Polskim Związku Działkowców, zaangażować media, zlikwidować związkowe
pisma informacyjne i droga do nowych stanowisk i pieniędzy stoi otworem. Tylko my już przeżyliśmy sporo lat
i nie marzy nam się powrót do czasów anarchii.
W swoim wystąpieniu, ze względu na ograniczenia czasowe, skoncentruję się tylko na kilku punktach nowej ustawy PiS. Z dokładnego wczytania się w poszczególne
paragrafy owej ustawy wynika, że autorom projektu chodzi przede wszystkim o przekazanie samorządom gminnym właścicielstwa ogrodów działkowych, a więc ziemi,
którą, po ustaniu wieczystego użytkowania i usunięciu
niewygodnego Polskiego Związku Działkowców, skutecznie broniącego praw działkowców, będzie mogła przejąć
gmina i oprócz pobierania podatków, dość dowolnie nią
dysponować, nawet intratnie sprzedać bogatym inwestorom, o czym informuje posłów na 45 posiedzeniu Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 lipca 2009 r. sam sprawozdawca, poseł Andrzej Dera:
„Ponieważ w sytuacji, kiedy gmina na przykład będzie chciała budować w celach publicznych jakąś drogę, szpital, szkołę, to wówczas istnieje możliwość wywłaszczenia ogrodu działkowego”.
Co dostanie działkowiec? – być może teren zastępczy,
nowe ugory do uprawienia. A cel publiczny – można pod
to podciągnąć wszystko, nawet budowę supermarketu lub
ubojni. Pieniądz jest ważniejszy od pietruszki jakiegoś
działkowca. Zastosuje się przewrotnie Janosikowe prawo
– odebrać biednym, a dać bogatym.
Działkowcy to niezbyt zamożna grupa społeczna, ludzie, których nie stać na kupno własnej parceli. Jak ich

uszczęśliwić? Dać im wizję prywatnej działki. Tylko wizję. Bo tam gdzie w grę wchodzą pieniądze, duże pieniądze – nie ma sentymentów. Trzeba tylko prawnie zlikwidować Polski Związek Działkowców i droga do przejęcia
ziemi i kont PZD stoi otworem. Dlatego proponuję przeczytać dokładnie ustawę PiS od końca.
W art. 32 projektu PiS czytamy
1. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają wszelkie
uprawnienia i kompetencje przyznane PZD… w szczególności wygasa przysługujące PZD użytkowanie wieczyste.
2. Majątek PZD przechodzi na Skarb Państwa…
3. Fundusz Rozwoju PZD… przechodzi w stan likwidacji. Aktywa i pasywa Funduszu stają się aktywami
i pasywami Skarbu Państwa.
Dlaczego Państwo ma przejąć nasze składki zbierane
przez lata?. Przecież to bezprawie w majestacie prawa.
Rozumiemy, że jest recesja, brakuje pieniędzy, ale dlaczego sięga się do kieszeni emerytów, bo to oni są najczęściej
użytkownikami działek. Dlaczego zamierza się zlikwidować sprawnie działającą organizację, jaką jest Polski
Związek Działkowców, gdzie w demokratycznych wyborach powoływane są społecznie działające zarządy, komisje rewizyjne i rozjemcze w ogrodach, okręgach i w Krajowej Radzie. Mamy swój statut i regulamin.
Może w dobie pogoni za pieniędzmi, bogaceniem się za
wszelką cenę, dziwnie brzmią słowa „społeczni działacze”. To jesteśmy my, tutaj siedzący na Sali (oprócz zaproszonych gości); jest nas przeszło 100 tys. w Polskim
Związku Działkowców; poświęcamy swój czas dla dobra
ogrodnictwa działkowego, nie licząc na jakieś profity. Nie
jest też prawdą jakoby w biurach okręgowych PZD pracowali urzędnicy pobierający ogromne apanaże. Zatrudnieni specjaliści ogrodnictwa, geodeci, księgowi, prawnicy
dostają wynagrodzenia poniżej średniej krajowej, nie liczą godzin pracy organizując w soboty szkolenia, spotkania z działkowcami celem rozwiązywania bieżących
problemów.
Niedopracowany, aktualny projekt PiS, przewiduje rabunkową nacjonalizację majątku PZD, pozarządowej i samofinansującej się organizacji społecznej. Z chwilą
przymusowej likwidacji Polskiego Związku Działkowców
cały majątek wypracowany przez pokolenia działkowców
(aktywa) przejmą samorządy. Stworzy się lukratywne
stanowiska dla ludzi władzy – urzędy likwidatorów
z zapleczem oraz zarządców w ogrodach, opłacanych
przez działkowców. Kto ich skontroluje?
Projekt PiS pozbawia działkowców dotychczasowej
ochrony prawnej w postaci ustawy ROD uchwalonej przez
Sejm RP w 2005 r. W zamian daje mglistą perspektywę
wykupienia działek, bez szans na realne spełnienie, bo nie
nadaje działkowcom własności z mocy prawa, zapewnia
jedynie prawo złożenia wniosku o wykup działki w ciągu
dwóch lat, bez gwarancji pozytywnego rozpatrzenia przez
urzędników. Jakiż to samorząd pozbędzie się za grosze in56

tratnych terenów?! Należy też sobie uzmysłowić, że pomysł zmuszenia gmin do sprzedaży ziemi jest niekonstytucyjny i nie ma szans na realizację. Po co więc to całe
zamieszanie z nową propozycją uwłaszczeniową PiS?
Niegdyś lokalny cwaniaczek oferował przybyłym do
stolicy naiwniakom sprzedaż Kolumny Zygmunta. Dziś
PiS oferuje nam, działkowcom to, co przed wieloma laty
zostało nam oddane w użytkowanie i zagwarantowane
prawnie. Emeryci i renciści, chcecie za 1 procent działki
na własność? Proszę bardzo, macie, ale musicie zapłacić
za wycenę działki, podział geodezyjny, księgi wieczyste;
za doradców, powołanych likwidatorów, a może trzeba będzie jeszcze opłacać kilkuosobowe zarządy ogrodów,
utrzymać infrastrukturę, założyć indywidualne liczniki
energetyczne i podpisać indywidualne umowy na dostawę
energii i wody, no i odprowadzać podatki do gminy za ziemię i altany. Być może też za powietrze w miejscowościach uzdrowiskowych. Jak będą spory to tylko sąd, bo
nie będzie ogrodowych, okręgowych i krajowych komisji
rozjemczych i rewizyjnych, w których społeczni działacze wybrani w demokratycznych wyborach łagodzą spory, skutecznie kontrolują wydatki zarządów ogrodów,
okręgów, Krajowej Rady. Oczywiście, to urzędnik gminy
zadecyduje, czy w ogóle będziemy mieć prawo do swojej
działki. Jak udowodnimy okres użytkowania, gdy PZD
przestanie istnieć.
Jeszcze jeden zapis ustawy PiS, przedstawiony przez posła Andrzeja Derę, budzi nasz szczególny niepokój.
Aktualnie, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ROD z 2005 r.,
działkowiec, choć nie jest właścicielem gruntu, jest właścicielem naniesień i nasadzeń znajdujących się na działce. W sytuacji gdy ogród jest likwidowany pod infrastrukturę, to działkowiec otrzymuje należne mu odszkodo-

wanie za nasadzenia i naniesienia na swojej działce. Projekt PiS wyłącza stosowanie tego przepisu. W konsekwencji zacznie obowiązywać ogólna zasada, że wszystko co
jest związane trwale z gruntem stanowi własność jego
właściciela (Kodeks cywilny § 140). Ustawa PiS spowoduje, że z mocy prawa własność altan i innych urządzeń
przejdzie na rzecz gminy (komunalizacja) lub Skarbu Państwa (nacjonalizacja). Roszczenia osób trzecich do gruntu uniemożliwią działkowcom nawet staranie się
o przejęcie działki na własność. Typowa powojenna nacjonalizacja w demokratycznym państwie, jakim jest
Polska, jest nie do przyjęcia.
Popieranie Polskiego Związku Działkowców, do którego należy prawie milion działkowców, leży w interesie
wszystkich Partii Politycznych, bo przecież nie trzeba nas
finansować, ani angażować różnych instytucji (sądów, administracji państwowej) do naszych wewnętrznych spraw.
Takie samofinansujące się, samorządne organizacje (nie
korzystamy nawet z odpisów podatkowych) powinny być
pod szczególną ochroną państwa.
Dlatego zwracamy się kolejny raz z apelem do Szanownych Parlamentarzystów naszego demokratycznego państwa – odrzućcie tę niedopracowaną, korupcjogenną
ustawę PiS o uwłaszczeniu ogrodów, nawet jeśli w Sejmie są ogromne naciski lobbystów.
Dajcie nam spokojnie uprawiać nasze grządki, bo są
ważniejsze sprawy w naszym państwie, wymagające rozsądnych ustaw uchwalonych przez Sejm VI Kadencji.
Niech nasze kwitnące ogrody koło betonowych blokowisk
,będą wizytówką miast. Dziękujemy wszystkim burmistrzom, wójtom i prezydentom miast za dotychczasową
pomoc w tworzeniu dobrej infrastruktury. Prosimy o dalszą współpracę.

C. WYSTÑPIENIA ZGŁOSZONE DO PROTOKOŁU
1. Ryszard Łakota OZ Mazowiecki
Szanowni Delegaci Drodzy Goście!
W obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej istnieje poważne zagrożenie dla istnienia Polskiego Związku Działkowców, a tym samym pozostaje pod znakiem zapytania
istnienie na mapie Polski większości Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim ROD położonych
na terenie dużych aglomeracji miejskich, gdzie większość
ogrodów jest nie ujęta w studiach i planach zagospodarowania, nie posiada umów na dzierżawę, to jest użytkowanie wieczyste lub tylko użytkowanie, ma nie uregulowany
stan prawny, nie ma ksiąg wieczystych – wpisy. Wyżej
przedstawioną sytuację pragnę przedstawić Państwu par-

lamentarzystom na przykładzie siedmiu miast Polski, liczących od 250.000 do 500.000 ludności:
– na 397 ROD jest ujęte w studium i planach zagospodarowania 128, na 397 ROD, akty notarialne na użytkowanie wieczyste ma 155, a na użytkowanie 56 ROD, na
397 ROD uregulowany stan prawny ma 110, a nieuregulowany 287 – na dzień dzisiejszy ogrody te istnieją, ponieważ chroni je ustawa o ROD z 8 lipca 2005 r.
Powyżej przedstawiona w liczbach sytuacja wykazuje,
że uchwalenie opracowanej ustawy o ROD przez PiS
oznacza likwidację 110-letniego ruchu działkowego,
większości ROD, pozbawia działkowców praw zagwaran57

Szanowni Delegaci Drodzy goście!

towanych ustawą o ROD z 8 lipca 2005 r., czyli pozbawia
nas wolności i demokracji, jako jednej z największych organizacji pozarządowej, a zakłada nacjonalizację – upaństwowienie dorobku kilkunastu pokoleń całego społeczeństwa działkowego.

Rodzinne ogrody w miastach są naturalnymi terenami
zieleni – są naszymi płucami, których utrzymanie nic nie
kosztuje samorządy i Państwo. Działki zapewniają bierny
i aktywny wypoczynek działkowcom, ich rodzinom i znajomym. Rodzinom niezamożnym dostarczają owoców
i warzyw. Na terenie ogrodów prowadzone są lekcje poglądowe dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych. Organizowane są imprezy integracyjne – to jest
różne konkursy, dzień dziecka, święto zbiorów, spotkania
opłatkowe i jajeczkowe, święto działkowca, wczasy dla
seniorów i inne.

Szanowne Panie i Panowie Parlamentarzyści!
Projekt ustawy o ROD, złożony do laski marszałkowskiej przez PiS posiada zapisy niezgodne z konstytucją: tj.
na mocy prawa likwidację największej polskiej organizacji społecznej i nacjonalizację majątku, stworzonego przez
członków ROD i Fundusz Rozwoju. Wszystkie naniesienia na terenie ogrodów, stanowią rzeczywistą i bezpośrednią własność działkowców, pieniądze zgromadzone na
koncie Funduszu Rozwoju pochodzą ze składek członkowskich PZD oraz odpisów.
Wobec powyższego członkowie ROD, działających
w obrębie delegatury w Ciechanowie, działającej na terenie
powiatów: przasnyskiego, mławskiego, ciechanowskiego
oraz Makowa Mazowieckiego proszą o nie uchwalanie projektu ustawy o ROD opracowanej przez PiS.

Szanowne Panie i Panowie Parlamentarzyści!
Jeszcze raz apelujemy i nawołujemy o odrzucenie i nie
uchwalanie projektu ustawy o ROD, przedłożonej do laski marszałkowskiej. Uchwalenie takiej ustawy spowodowałoby likwidację 110-letniej i chlubnej tradycji ruchu
działkowego, ROD i PZD w Polsce.
Z wyrazami szacunku z upoważnienia delegatów na
kongres z delegatury ciechanowskiej.

2. Tomaszewski Henryk OZ we Wrocławiu
Szanowni Delegaci
Dzisiejszy Kongres Polskiego Związku Działkowców
pozwoli dokonać oceny naszej sytuacji oraz wypracować
nasz punkt widzenia w sprawach szczególnie istotnych dla
działkowców i Związku.
Potrzeba zwołania Kongresu wynika z zagrożeń dla
funkcjonowania Związku i ogrodów, a także dla praw
działkowców, spowodowanego złożeniem w Sejmie przez
posłów PiS projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Moim i moich kolegów działkowców zdaniem wejście
w życie projektu PiS-owskiej ustawy oznacza całkowitą likwidację ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Przyjęcie przez sejm tego projektu skutkować będzie
masową likwidację ogrodów działkowych, pozbawieniem
działkowców praw zagwarantowanych ustawą o ROD.
Oznaczać to będzie sprzeczną z konstytucyjnymi zasadami wolności i demokracji likwidacją PZD.
A więc panowie z PiS, ci w których nazwie jest prawo
i sprawiedliwość, chcą likwidacji PZD, który jest ogólnopolską i samorządną organizacją społeczną, powołaną do
reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków. Panom z PiS warto przypomnieć, że przecież podstawą działalności PZD jest ustawa z 8 lipca 2005 r. oraz
statut PZD z 6 kwietnia 2006 r. wpisany do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Organy podległe PZD ustanawiają w drodze uchwały
członkostwo Związku z jednoczesnym bezpłatnym i bezterminowym prawem do użytkowania działki w określo-

nym ogrodzie. PZD oprócz propagowania idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, dba o ochronę i obronę swych członków. Wyraża się to w organizowaniu
i udzielaniu pomocy, w poradnictwie z zakresu zagospodarowania działki i prowadzenia upraw.
Ponadto PZD propaguje wśród swoich członków i sympatyków wiedzę ogrodniczą oraz działalność społeczną na
rzecz przyrody i ochrony środowiska.
Niezależnie od tych ważnych zadań PZD broni i chroni
ogrodnictwo działkowe, które istnieje na ziemiach polskich od 180 lat.
To wszystko PiS swoim projektem chce zniszczyć.
W tej sytuacji nasuwa się pytanie: jaka byłaby reakcja
polityków PiS, gdyby ktoś rzucił projekt delegalizacji PiS
za opluwanie ludzi innych opcji politycznych, za dzielenie
społeczeństwa na czerwonych i białych, za niszczenie autorytetów, za brutalizację polityki i życia społecznego, za
szkodzenie Polsce przez podsycanie niekorzystnych zaszłości z sąsiadami?
Takie stawianie sprawy i określanie jej po imieniu powodowane jest tym, że my działkowcy mamy obecnie do
czynienia z 7-mym projektem likwidacji PZD. Dostrzegamy, że dla polityków PiS PZD jest podstawową przeszkodą do przejęcia ogrodów na inne cele. To co nasze
pokolenie w tym kraju zbudowało, po wojnie już rozprzedano, pozostały jeszcze ogrody i PZD, co można znacjonalizować i spieniężyć.
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Niewygodnym jest również to, że nasz Związek walczy
o godne odszkodowania dla działkowców za ich pozostawiane w likwidowanych ogrodach mienie i nasadzenia.
My działkowcy zdajemy sobie sprawę, że tylko nasz
Związek i nasza jedność jest gwarantem poszanowania naszych praw. Właśnie w tym należy doszukiwać się powodów, dla których ponad 618 tys. działkowców złożyło
swoje podpisy w obronie Związku i nienaruszalności ustawy z 8.07.2005 r. Będziemy bronić naszego Związku,
gdyż jest on gwarantem naszego bezpieczeństwa i istnienia ogrodów w krajobrazie naszych miast i osiedli.
Nie zgadzamy się z polityką PiS, polegającą na puszczaniu w niwecz wszystko co dotyka minionej epoki. Bez
względu na to, czy to dobre czy złe, czy obywatelom tego
kraju odpowiada czy nie. Autorom nowych pomysłów
o ogrodach działkowych zależy na tym, by stworzyć sobie

warunki do przeprowadzenia reformy polegającej na tzw.
„uwłaszczeniu” działkowców na zasadach przez siebie
wymyślonych nie pytając nas o zdanie.
Działkowcy z mojego ogrodu twierdzą jednoznacznie,
że wspólnota, w której przez całe lata żyli i nadal chcą żyć,
nam odpowiada. Panie pośle Dera oświadczamy Panu, że
w Pana wydaniu uwłaszczenie nam nie jest potrzebne. No
i starsi koledzy mówią: „Należymy do pokolenia, któremu
wojna zabrała dzieciństwo, dorobek całego życia pozostawiliśmy na wschodzie, ROD „Obrońca” we Wrocławiu
zakładaliśmy w 1946 r. Panowie z PiS dzisiaj dziękujemy,
za wasz „dar”, w życiu zabrano nam wszystko, pozostawcie nas w spokoju. Mamy nadzieję, że w Sejmie RP zwycięży zdrowy rozsądek polityków PO, SLD, PSL, którzy
nie dopuszczą do uchwalenia potworka legislacyjnego
w wydaniu PiS.

3. Danuta Barbara OZ Śląski
I Kongres Polskiego Związku Działkowców
Zarząd ROD „Baildon” w Katowicach w imieniu działkowców przedstawia negatywne stanowisko odnośnie
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych autorstwa klubu parlamentarnego posłów PiS, zwracając
uwagę na:
1. Niezgodną z konstytucją likwidację jakiegokolwiek
Związku – tu PZD.

2. Możliwość nadużyć w trakcie przekształceń, które
może doprowadzić do rozbicia dobrze funkcjonującej organizacji – PZD.
3. Zabranie emerytom i rencistom oraz licznym zubożałym rodzinom ich jedynego dostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji, a w wielu przypadkach sensu życia.
Reasumując, wyrażamy negatywną opinię o powyższym projekcie.

4. Jan Skóra OZ w Zielonej Górze
Już fama po Polsce w prawie się niesie
Żeś nam się zmienił Eugeniuszu prezesie.
Wieści nam wszystkim z płaczem i bólem
Tyś wielkim władcą, bogaczem, królem
Wiemy: za miliony cierpi i walczy
Dopóki wsparcia działkowców mu starczy.
Kamień rzucony falą przenosi
W dal, to o co ręka poprosi
Kongres jest sprzeczny prawom natury
Fale z narodu idą do góry
Chcemy spokoju, kopać, siać, zbierać
A nie po blokach się poniewierać.

Polityku – tyś jak pies na łańcuchu
Wolnyś? Warczysz i gryziesz w idei posłuchu.
Na działce każdy walczy z chwastami
My razem! Wy jesteście sami
Każdy plon zdrowy, piękny, pachnący
Na twarzy uśmiech słoneczny, gorący
Panie? Czy płacić podatki trzeba?
Ziemia cesarza? Czy aby od nieba?
I tu każdy przypowieść przytoczyć może
Oddać Bogu – co boże! Co boże!
A kto na ziemi, w ziemi się trudzi
To co ludzkie–- dajmy dla ludzi.

5. Jan Kaźmierczak OZ w Szczecinie
Szanowna Krajowa Rado Polskiego
Związku Działkowców,
Szanowni Delegaci i zaproszeni goście!
Reprezentuję ogród o imieniu „Hutnik” w Szczecinie,
składający się z trzech kolonii. Ogród nasz był ogrodem

pracowniczym dla pracowników huty „Szczecin” jedynej
na północy Polski, zakładu z tradycjami i wielotysięczną
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załogą.Obecnie po likwidacji Huty „Szczecin” zachowały się te tradycje tylko w pamięci nielicznych już pracowników i ich rodzin.
Podobny los szykuje nam PiS, który w walce, jak to nazywa, z pozostałościami okresu socjalizmu, nie zważając
na tradycje i potrzeby ogromnej rzeszy ludzi starszych,
emerytów i rencistów, walczy o zabranie tradycji PZD
i wspomnień działkowców.
PiS dąży do pozbawienia prawa rekreacji i czynnego odpoczynku ludzi, bez czego szybciej opuszczą ten świat, co
jest medycznie udowodnione.
PiS dąży do pogorszenia bytu i warunków godnego dożycia dla tej części uboższego społeczeństwa.
Hasła PiS zapowiadające możliwości uwłaszczenia
działkowców, to stosowanie metody „marchewki i kija”.
Marchewka to zapowiadana możliwość – Kij to wysokie koszty tej procedury dla biedniejszych działkowców,
uniemożliwiające osiągnięcie prawa własności do uprawianej od lat działki.
Wśród działkowców zauważamy i na naszym ogrodzie
niepokojące zjawisko braku zainteresowania dalszymi losami przetrwania ogrodu i PZD w dotychczasowej strukturze i postaci.
Jest to okazywane przez nieliczną grupę działkowców
tych, którzy w szczególnie drastyczny sposób i ciągły,
przez wiele lat naruszali prawo w PZD, a którym nasz nowy zarząd postawił tamę w uprawianiu bezprawia, w tym:
– w realizacji samowoli budowlanej,
– w uprawach działek w ilości ponad jedną,
– w prowadzeniu działalności gospodarczej w ROD,
– w kradzieży mienia i kasy w PZD.
W odwecie działkowcy ci czując się napiętnowani, a zarazem pokrzywdzeni piszą na zarząd, skargi, donosy, publicznie negują potrzeby inwestowania i remontów
w ROD, podejmują liczne próby odwołania zarządu ROD,
podają sprawy do sądu, prokuratury, wyzywają, przeklinają członków zarządu, a nawet pobili jego prezesa.
Jak długo można to wytrzymywać? Dokąd zmierzamy,
jeżeli takie przypadku nie są odosobnione?
Zastraszania uczciwi działkowcy nie chcą i nie będą wyrażać zgody na wybór do zarządu w najbliższych wyborach. Nieuczciwi zaś zwyciężą te wybory i będą niweczyć

dorobek poprzedników i idee PZD w imię własnych interesów, nie zawsze zbieżnych ze związkowymi.
PZD pilnie powinien zweryfikować takie tendencje
i podjąć działania, zmierzające do wzmocnienia kadrowego i fachowego OZ w celu:
1. podjęcia systematycznej pracy szkoleniowej dla
członków zarządów, a w szczególności prezesów (a nie
jak obecnie raz w roku lub dwa spotkania po dwie godziny),
2. szybkiego reagowania okręgowych zarządów na problemy zarządów ROD, sygnalizujących tworzenie niepokoi i roszczeń przez grupki działkowców, aby na wspólnych spotkaniach neutralizować napięcia,
3. informowania każdorazowo przez okręgowe zarządy
o skargach na zarządy ROD i ścisłe przestrzeganie regulaminu ROD i statutu PZD, w zakresie zapoznawania się
ze stanowiskiem zarządów ROD w tych sprawach.
Informacje w Biuletynie KR PZD nie zastąpią szkoleń
dla członków zarządów i komisji problemowych, są zbyt
ogólne albo wybiórcze.
Do chwili obecnej brak jest podręcznika pod nazwą „Poradnik dla zarządów ROD i komisji problemowych” zawierającego niezbędną wiedzę, jak i poradnictwo prawne
i interpretację prawa w PZD oraz wzory druków.
Poradnik winien być tak przygotowany, aby zarządy
i komisje mogły przyswoić sobie szybko zakres wiedzy,
a prosty sposób przekazu mógł być wykorzystany w udostępnieniu tym działkowcom, którzy są w podeszłym wieku i nie mają odpowiedniego wykształcenia.
Zakresy działań zarządu i komisji winny być obszernie
wyjaśnione. Tak też samo winny być objaśnione szeroko
prawa i obowiązki członków PZD.
Kończąc przekazuję następujące wnioski w imieniu zarządu ROD i ogromnej większości członków naszego
ogrodu oraz ich rodzin.
1. Pozostawić PZD w dotychczasowym układzie,
a ROD pozostawić w jego zarządzie.
2. Zwiększyć ilość i poziom wiedzy dla zarządów ROD
i komisji, aby sprawniej realizowały statutowe obowiązki.
3. Zwiększenie wysiłku w OZ PZD, aby pomogły zarządom uwolnić się od pseudo-działkowców, szkalujących
PZD i działających na jego szkodę.

6. Jadwiga Lucimińska OZ Łódzki
Zarząd ROD „Wolinka” w Zduńskiej Woli stanowczo
protestuje w imieniu działkowców przeciwko projektowi
ustawy PiS, wniesionej do laski marszałkowskiej w dniu
23.03.09 r. druk nr 1886.
Ogród nasz liczy 233 działki, istnieje ponad 30 lat, przyczyniły się do ich powstania zakłady pracy przeznaczając
fundusz socjalny dla swoich pracowników. Teren ten był
nieużytkiem, który został przez działkowców doprowa-

dzony do obecnego stanu. Są to piękne ogrody, ekologiczne, można propagować je jako „zielone płuca miasta”.
Przebywają tu całe rodziny, emeryci i renciści, dzieci
kalekie na wózkach inwalidzkich, a także bezrobotni.
Działki te są dobrodziejstwem dla ludzi bogatych i biednych, których nie stać na jakiekolwiek inne formy wypoczynku, np. wczasy, kolonie dla dzieci. W wielu przypadkach działki są uzupełnieniem, a wręcz jedynym za60

opatrzeniem w warzywa owoce i kwiaty. W naszym mieście Zduńska Wola jest 11 takich ogrodów. My działkowcy zwracamy się do Parlamentu o docenienie dorobku
działkowców i naszej organizacji oraz potrzeby zachowania ogrodów i ruchu działkowego dla przyszłych pokoleń.
Nie pozwólcie, aby ponad 100-letnia tradycja ogrodów
działkowych w naszym kraju została zniszczona. Wyrażamy głębokie przekonanie, że starania Polskiego Związku Działkowców o rozwój istniejących i powstawanie
nowych ogrodów nadal będą cieszyły się poparciem władz
publicznych. Liczymy, że ogrody działkowe przyjazne
społecznościom miejskim i służące ogółowi będą mogły
korzystać z pomocy administracji rządowej i samorządów
lokalnych.
My działkowcy popieramy obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8.07.2005 r., która zabezpiecza ich rozwój i spełnia oczekiwania działkowców, reguluje najistotniejsze zagadnienia dotyczące
funkcjonowania ogrodów, statusu działkowców, użytkowania działek oraz pozycji prawnej Polskiego Związku
Działkowców. Zawiera niezbędne instrumenty zapewniające istnienie i dalszy rozwój naszym ogrodom i organizacji.
Tylko dzięki ustawie o ROD, polskie ogrody funkcjonują i służą milionom działkowców.
Popieramy samorządną organizację zrzeszającą działkowców – Polski Związek Działkowców – jego wieloletni dorobek cieszy się olbrzymim uznaniem w społeczeństwie oraz cieszy się poparciem w społeczności eu-

ropejskich działkowców. W tym miejscu trzeba podkreślić, że Polska należy do Unii Europejskiej, gdzie Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych jest
organizacją skupiającą 15 europejskich narodowych związków, zrzeszających ponad 3 miliony działkowców w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Norwegii, Niemczech, Polski, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Zdecydowana większość działań Związku realizowana
jest za pośrednictwem struktur organizacyjnych, w tym
Polskiego Związku Działkowców.
Wieloletnia międzynarodowa aktywność i współpraca
PZD, zrzeszającego rodzinne ogrody działkowe w Polsce
sprawiła, iż jest on odbierany w Europie jako doświadczona i dojrzała organizacja społeczna dobrze reprezentująca
interesy ogrodów i działkowców w swoim kraju.
Wierzymy, iż problem zagrożenia rodzinnych ogrodów
działkowych i Polskiego Związku Działkowców zostanie
bez wątpienia negatywnie przyjęty nie tylko przez działkowców, ale i ogół społeczeństw we wszystkich krajach
europejskich.
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wolinka”
w Zduńskiej Woli zwraca się z prośbą do Sejmu, Senatu,
Prezydenta RP, do klubów parlamentarnych, do posłów
i senatorów o odrzucenie projektu ustawy o ogrodach
działkowych, wniesionej przez PiS (druk nr 1886), jako
niezgodnej z prawem i najbardziej szkodliwej interesom
działkowców.

7. Wera Stroczyńska OZ w Szczecinie
Sz. P. Eugeniusz Kondracki,
Szanowni Goście zaproszeni,
Koleżanki i Koledzy Działkowcy!
Dziękuję Panie Prezesie za zwołanie Kongresu, jestem
przekonana, że pod sztandarem PZD będą następne. Jesteśmy tu dziś po to, aby udowodnić, że nie chcemy
uwłaszczenia.
Doceniamy Pański ogromny wysiłek, wręcz walkę o nie
zniszczenie wielopokoleniowej ilości ogródków działkowych. Oczywiście jest dwudziesty pierwszy wiek, cywilizacja się rozwija, czasami trzeba ogrody przenieść
w inne miejsce dla dobra ogółu. Ale uwłaszczać – komu
to jest potrzebne. Dzierżawimy ten kawałek ziemi, uprawiamy, zbieramy efekty naszej pracy wypoczywamy
i wracamy do własnych mieszkań. Bolesne dla nas jest to,
że ludziom, którym nie podobają się regulaminy, statuty,
które gwarantują działkowcom prawa, ale też stawiają wymagania, a przekraczając normy współżycia i wręcz zagrażają swoim postępowaniem zanieczyszczenie wód
gruntowych i ujęć wodnych, szukają różnych dojść do polityków, władz, aby tylko zaspokoić swoje wygórowane

ambicje. Działkowicz nie musi mieć ogromnych pieniędzy do urządzenia działki. Opłaty za dzierżawę w PZD
nie są wygórowane. A do wypoczynku na działce willa nie
jest potrzebna. Potrzebne są podstawowe warunki do zachowania dyscypliny sanitarnej i to można i należy przestrzegać. A do tego nie potrzeba biegać do polityków.
Zwrócę się do Pana Posła Dery. Panie pośle, podobno jest
Pan członkiem PZD, jaka to dzieje się panu krzywda, że
tak bardzo chce Pan nas uwłaszczyć.
Jeżeli mnie osobiście nie będzie odpowiadać zarządzanie w tym Związku. Oddam dzierżawę do Związku, poproszę o rozliczenie mych nasadzeń i rozwiążę umowę.
Myślę, że to będzie uczciwe i moralne. Ale bycie w tym
i namawianie działkowców, mówiąc nieprawdę, to jest
niemoralne. Bo cóż Państwo dacie za darmo, kto da coś
komuś za darmo. Chcecie Państwo przejąć to co my wypracowaliśmy i jeszcze będziemy grubo za to płacić. Pa61

nie Pośle Dera, proszę nie robić z działkowców ciemniaków, umiemy liczyć. Tyle jest ziemi, którą możecie państwo kupić od agencji rolnej i proszę stworzyć nowe
ogrody, uwłaszczone. Ja po 31 latach zapytam tych działkowców, jak sobie radzą.
Nas nie jest stać na taki luksus, jak uwłaszczenie. Prosty rachunek – mam działkę 420 m2 płacę 15 gr od m2
65% zostaje na moim ogrodzie, 15% KR, 20% ZO. Ale
jeżeli mój ogród ma sprawy inwestycyjne, ogrodzić dom
działkowca, założenie energii, wody to przedstawia się
pełną dokumentację i otrzymuje każdy ogród dotacje z ZO
i KR. A jak uwłaszczą ogrody Panie Pośle, kto da dotacje? Pana już w sejmie nie będzie i co?
Proszę zostawcie nasz Związek w spokoju. Posłowie
mają tyle innych problemów do zrobienia i proszę nie
niszczyć tego, co jest dobre i dobrze zarządzane.
Już raz zniszczono pegeery i dziś ziemia, która powinna rodzić leży odłogiem. My dobrze wiemy, kto chce tego uwłaszczenia. Ale my nie chcemy ogromnych willi, ani
żeby ogrody działkowe były zamienione w osiedla mieszkaniowe. Mamy swoje władze w mieście, z którymi ogrody współpracują, bo jako mieszkańcy tego miasta musimy
bardzo dbać o to, aby nie skażać wód, pilnować dyscypliny sanitarnej. Proszę nie obiecywać ludziom tego czego

nie można spełnić. My mamy dobre zarządy okręgu,
a szczególnie ludzi, którzy tam pracują. Mamy prawników, do których możemy się zwrócić, zarząd Krajowej
Rady z Panem Prezesem Kondrackim, jak do chwili obecnej zawsze dbał o wszystkie ogrody w Polsce i proszę
przestańcie panowie lobbować tych, co widocznie mają
inne plany niż kosić trawę i siać kwiatki. A jak będziemy
źle zarządzani, to poradzimy sobie jako działkowcy, bez
udziału polityków.
Szanowny Panie Prezesie życzę Panu i całemu Związkowi, abyśmy jeszcze byli na tyle zdrowi, aby móc uprawiać nasze ogrody pod dobrym zarządzaniem.
Chciałabym tu, z tego miejsca podziękować naszym
władzom w Świnoujściu, Panu Prezydentowi Januszowi
Żmurkiewiczowi, Panu Wiceprezydentowi Andrzejowi
Szczodremu, Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Krzysztofowi Szpytko z całym zespołem, naszym radnym – p. Buczyńskiej i Sójce, dyrektorowi St. San. Ep. 2
dr Zbigniewowi Kolanek – za ogromny wkład pracy
w rozwiązywaniu naszych problemów, nie szczędząc nam
nigdy swojego czasu.
Życzę, żeby wszystkie miasta i gminy w Polsce miały
tak mądre i dobre władze.

8. Jan Piasek OZ Mazowiecki
Szanowni Państwo i Goście
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców!
Nasz ogród z niepokojem przyjął wiadomość o kolejnym projekcie zmiany ustawy o ROD, jaki został wniesiony do Sejmu RP w dniu 23 marca 2009 r. przez posłów.
Nasz ogród został założony 1902 r. ma 107 lat. Przeżyło w nim już pięć pokoleń, niektórzy w nim się urodzili.
Ogród przetrwał I i II Wojnę Światową, przeszedł lata
PRL, nic mu nie zagrażało.
Aż dożyliśmy prawdziwej niepodległości i tu zaczęły
się kłopoty. A to dlatego, że Partia Prawo i Sprawiedliwość, chce na siłę uszczęśliwić działkowców, mamiąc ich
uwłaszczeniem, a w rzeczywistości wywłaszczeniem,
o czym dobrze wiedzą pomysłodawcy, a świadczy o tym
spotkanie posłów z działkowcami w dniu 30 maja 2009 r.
Pan poseł Dera, tak się plątał w swych wyjaśnieniach, iż
wynikało z nich tylko to, że nie zna ustawy o ROD i nie
do końca rozumie swój własny projekt jej zmian. Nie był
w stanie wyjaśnić działkowcom ani jednej myśli zawartej
w projekcie PiS, a jeśli coś wyjaśnił to nieskładnie.
Efekt był taki, że wyszedł z sali przed zakończeniem
spotkania.
Nie wiemy dlaczego PiS tak się uwziął na te działki, które świetnie sobie radzą, dobrze działają, ludzie są zadowoleni. A tu co jakiś czas pojawia się nowy projekt zmiany
ustawy, tylko po to, żeby wszystko zepsuć. A to za spra-

wą Partii, która zwie się Prawo i Sprawiedliwość, do tego
kłamstwa dołączyły media, między innymi gazeta „Fakt”,
który pisze z dnia 7 lipca 2009 r. Oto cytat: „Będą działki
za złotówkę. Projekt nowej ustawy, to nadzieja działkowców. To może być rewolucja, sejm zajmie się ustawą, która pozwala wykupić działkę, nawet za jeden procent jej
wartości, czyli za przysłowiową złotówkę. Wszyscy działkowcy przejęliby swe ogródki na własność od skarbu państwa” – koniec cytatu.
Otóż proszę państwa jest to kłamstwo tej gazety tak jak
kłamie projekt PiS. Ich nie interesuje, co będzie dalej po
zmianie ustawy o ROD z 2005 r.
Ich jedynym celem jest popsuć to co dobrze działa, gazeta „Fakt” nie raczyła przysłać swojego przedstawiciela
w dniu 2 lipca 2009 r. do Sejmu na pierwsze czytanie projektu PiS ich to nie obchodzi, ale pisać bzdury, tak bo za
to nie ma żadnej odpowiedzialności.
Całe szczęście, że po pierwszym czytaniu za odrzuceniem projektu ustawy opowiedziało się PO, SLD, PSL.
Głosowanie odbędzie się 16 lipca, to jest po naszym Kongresu mam nadzieję, że projekt PiS przepadnie.
Proszę Państwa nasuwa się pytanie, na jak długo będzie
spokój, otóż znając działaczy PiS, oni są mściwi, jak widać poseł Dera robi co może, dotarł do dziennika „Fakt”,
62

aby przed głosowaniem omamić jak najwięcej ludzi, do
tego oni mają nadprzyrodzoną zdolność.
Próbują oczernić Pana Prezesa Kondrackiego. „Fakt”
8 lipca 2009 r., który tak dużo zrobił dla ogrodnictwa
działkowego w Polsce i nie tylko.
Chcieliśmy wszystkim przeciwnikom rodzinnych ogrodów działkowych przypomnieć, że macie do czynienia
z milionową rzeszą potencjalnych wyborców, a jeśli weźmiemy jeszcze ich rodziny, to już całkiem pokaźny elektorat. Tak było w wyborach do sejmu i do Europarlamentu.
Czy to nie daje wam do myślenia.
Naprawdę chcecie wszystko popsuć, nawet wyeliminować siebie ze sceny politycznej.
Niewiarygodne jest twierdzenie, że ogródki działkowe
to wymysł PRL. Nasz ogród jak już wspomniałem istnieje już 107 lat i nijak się to ma do PRL.
PiS dobrze wie, że niestety, do większości terenów,
gdzie są ogrody, roszczą sobie prawo spadkobiercy przedwojennych właścicieli i w związku z tym, nie jest żadną
tajemnicą, że w takich przypadkach uwłaszczenie nie jest
możliwe. To świadczy tylko o tym, że PiS z pełną świadomością chce oszukać rzesze ludzi. Protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu nas. Nasze środowisko doskonale
wie, że prawdziwym celem kolejnych propozycji tzw.
uwłaszczenia jest cel komercyjny, o czym świadczy plakat
Kongresu.
PiS nie liczy się z 619 tys. podpisów działkowców,
sprzeciwiających się takim zmianom. Czy to naprawdę nie
daje do myślenia i nic dla was nie znaczy. Wobec powyż-

szego nasuwa się twierdzenie, że jesteście partią, dla której głos ludzi jest bez znaczenia, najważniejsze jest tylko
wasze zdanie. Ustawa o ROD spełnia oczekiwania działkowców.
Zawiera sprawdzone mechanizmy funkcjonowania
ogrodów działkowych i daje rodzinom działkowców możliwość korzystania z najtańszej formy wypoczynku na
własnej działce.
Nie zgadzamy się, żeby kolejne koncepcje PiS doprowadziły do zmiany ustawy o ROD. Zaprzepaszczenia dorobku ponad 100-letniej tradycji ogrodnictwa w Polsce.
Jesteśmy przeciwni wszelkim zmianom w ustawie jak
i likwidowaniu Polskiego Związku Działkowców. Jest to
nasza ostoja i obrońca naszych praw. Każdy kolejny projekt zmian ma na celu tylko i wyłącznie likwidację PZD,
a co za tym idzie likwidację ROD. O tym świadczą, m. in.
wielkość działek przewidywane w projekcie – od 600 do
1500 m2, zgoda na zmianę przeznaczenia działek.
Dzielenie działkowców na dwie kategorie właścicieli
i tych gorszych użytkowników, gdzie każdej grupie przypisuje się odrębne prawa i obowiązki, naraża działkowców na ponoszenie kolejnych kosztów związanych
z opłatami sądowymi, notarialnymi i geodezyjnymi. Na
tej podstawie stwierdzam, że każdy kolejny projekt jest
skierowany dla ludzi bogatych, dla inwestorów czekających na tanią ziemię. Dlatego chcę głośno zawołać.
Precz od rodzinnych ogrodów działkowych.
Precz od Polskiego Związku Działkowców.
Nie chcemy pomazańców.

9. Edmund Piotr Murawski Skarbnik Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody
Szanowni Delegaci!
Mam zaszczyt występować w podwójnej roli na tym historycznym kongresie.
Po pierwsze: jako działkowiec z wieloletnim stażem
z woj. pomorskiego.
Po drugie: jako członek prezydium stowarzyszenia o podobnej strukturze organizacyjnej, tj. Ligi Ochrony Przyrody. Obie organizacje współpracują na wszystkich szczeblach swoich struktur w kraju. Obie organizacje mają pozytywny stosunek do środowiska naturalnego i kochają

przyrodę. To ROD są trwałym elementem zielonych płuc
każdej aglomeracji, a zwłaszcza w dużych miastach.
Słuchając wystąpień p. premiera Pawlaka, marszałka
oraz innych przedstawicieli z wielką satysfakcją przyjąłem do wiadomości, iż projekt PiS, tak zły z gruntu dla
ROD, zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu.
Dlatego uważam, że Kongres spełnił swoje zadanie i cel,
a także pokazał politykom, że jesteśmy zjednoczeni i silni w działaniu.

10. Olgierd Kownacki OZ w Koszalinie
Szanowni Gości Kongresu, Szanowni Działkowcy
Szanowny Panie Prezesie
Polskiego Związku Działkowców
Od 40 lat jestem użytkownikiem działki w kołobrzeskim
ogrodzie. Od czasu narodzin Polskiego Związku Dział-

kowców, powołanego ustawą o POD z 6 maja 1981 r.
Włączyłem się aktywnie do prac społecznych, w tym
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Związku. Przez 25 lat pełniłem funkcję prezesa w kołobrzeskim ogrodzie, a przez 20 lat dodatkowo kierowałem
działkowcami jako przewodniczący kolegium prezesów
kołobrzeskich ogrodów. W tym okresie współpracowałem
z kołobrzeskimi działkowcami, podziwiałem ich zapał do
pracy, razem z nimi budowaliśmy w kołobrzeskich ogrodach domy działkowców i świetlice, uruchamialiśmy hydrofornie, grodziliśmy nowopowstałe ogrody. Widziałem
ich radość z otrzymanej nowej legitymacji PZD w nowym
ogrodzie. Cieszyliśmy się z osiągnięć w kołobrzeskich
ogrodach i razem ubolewaliśmy nad naszymi niepowodzeniami, mając nadzieję, że pokonamy je w przyszłości.
Kiedy już okrzepły ogrody i kiedy działkowcy urządzili już swoje działki i mogli na nich nie tylko spokojnie pracować, lecz i odpoczywać, zaczęły się wydarzenia niezrozumiałe dla działkowców. Przed każdymi wyborami do
Sejmu RP i samorządów lokalnych zaczęły się ukazywać
w mediach propozycje posłów Prawa i Sprawiedliwości,
dotyczące projektów ustaw o ogrodach działkowych, bardzo niekorzystne dla użytkowników działek. Nawoływały one do likwidacji naszego Związku, do znacjonalizowania majątku wypracowanego przez działkowców
i przekazanie jego nieodpłatnie dla gmin.
Za każdym razem po ukazaniu się w mediach tego rodzaju projektów PiS, działkowcy pod kierownictwem Krajowej Rady PZD i prezesa Eugeniusza Kondrackiego, natychmiast rozpoczynali walkę o niedopuszczenie tych projektów do rozpatrzenia przez sejm. Kierowali pisma do
Prezydenta, Premiera, Rządu, Sejmu domagając się utrzymania nienaruszonej naszej ustawy o ROD, która jest gwarantem ochrony działkowców przed likwidacją ogrodów.
Te walki działkowców zostały wygrane, na co niewątpliwie miał wpływ 614 tys. podpisów działkowców pod petycją o konieczności utrzymania w dotychczasowym kształcie
naszej ustawy o ROD. Te podpisy zadecydowały, że autorzy swoich projektów ustaw nie złożyli w sejmie.

dynie możliwość złożenia wniosku o wykup działki.
Działkowcy absolutnie nie godzą się z zapisami tego projektu i występują do parlamentarzystów, głownie autorów
projektu ustawy o nienaruszenie naszej obecnie obowiązującej ustawy o ROD.
Działkowcy w swoich wystąpieniach wskazują na potrzebę ustosunkowania się Związku do zagrożeń, jakie dla
ruchu ogrodnictwa działkowego niesie ten projekt ustawy
o ogrodach działkowych.
Dlatego też Krajowa Rada PZD zdecydowała się zwołać pierwszy w historii naszego ruchu Kongres PZD. Z tego tytułu, my działkowcy zebrani w dniu dzisiejszym na
tym pierwszym Kongresie musimy stanowczo zaprotestować przeciw działaniom PiS i musimy powiedzieć:
– nie wolno likwidować naszego Związku, który zrzesza
prawie milion członków i jest obrońcą działkowców,
– nie wolno znacjonalizować naszego majątku wypracowanego rękami polskich działkowców,
– nie wolno odbierać działkowcom legitymacji PZD
i zamienić je na legitymacje wspólnot ogrodowych.
Ponadto musimy postawić pytania autorom projektu
ustawy o ogrodach działkowych, skierowany do sejmu:
– co się stanie z działkowcami ogrodów, które nie są ujęte do miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego miast?
– co się stanie z działkowcami ogrodów, które mi posiadają uregulowanej sytuacji prawnej i działają tylko
w oparciu o obecną naszą ustawę o ROD?
W tych ogrodach posiadamy około 680 tys. użytkowników działek, tj. ponad 60% członków naszej organizacji.
O tym autorzy projektów milczą. Myślę, że odpowiedź na
te pytania jest jedna. Te ogrody zostaną zlikwidowane,
działkowcy wywłaszczeni, a grunty zostaną przez gminy
sprzedane na cele komercyjne.

Szanowni Działkowcy!
Do tego dopuścić nie możemy. Dlatego też dzisiaj na
pierwszym Kongresie musimy powiedzieć, że domagamy
się od wszystkich posłów sejmu RP, aby przy pierwszym
czytaniu projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PiS został odrzucony.
Nie możemy dopuścić do wyrzucenia z naszych ogrodów polskich działkowców na żądanie posłów, którzy należą do partii o nazwie Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowni Państwo!
Przed tegorocznymi wyborami do Europarlamentu ponownie ukazał się projekt ustawy o ogrodach działkowych
autorstwa PiS, który tym razem został w dniu 23 marca
br. skierowany do sejmu. Projekt ten reklamowany przez
autorów jako ustawa „uwłaszczenia działkowców” nie
gwarantuje jednak żadnego uwłaszczenia, przewiduje je-

11. Karol Swodczyk OZ w Częstochowie
Znaczenie i rola ogródków działkowych w obecnym
kryzysie gospodarczym w Polsce.
Polski Związek Działkowców ma ponad stuletnią tradycję i znaczne osiągnięcia na arenie światowej, ale
przede wszystkim wnosi niewspółmierny wkład dla społeczeństwa w realizacji takich zadań jak: podnoszenie kul-

tury współżycia człowieka z naturalnym środowiskiem,
wychowywania młodych pokoleń na bazie pracy na użytkowanej działce, a przede wszystkim daje zrzeszonym rodzinom możliwość wypoczynku i rekreacji w połączeniu
z wieloma pasjami realizowanymi w ogrodach. A wszystko to w bliskim kontakcie z przyrodą.
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Każdy kto wstąpił w szeregi działkowiczów, zdecydował się akceptować zasady i całą strukturę władz jaka
działa na terenie danego ogrodu. Jednak ani zasady, ani
Okręgowe Zarządy nie są w stanie całkowicie zaradzić
czynnikom zewnętrznym takim jak: kryzys gospodarczy,
wzrastające bezrobocie.
Kryzys gospodarczy jaki mamy teraz w kraju, dotyka
każdego z nas w mniejszym lub większym stopniu, dotyczy to naszego życia zawodowego i ogólnych kosztów
utrzymania. Właśnie w tak trudnym okresie posiadanie
działki jest w pewnym sensie wybawieniem.
Użytkownikami działek są najczęściej emeryci, renciści i bezrobotni, dla których posiadanie swojego ogródeczka jest wszystkim, co mają. Ten skrawek ziemi pozwala
im przetrwać. Działka jest swoistą oazą spokoju, gdzie
można odpocząć i jednocześnie poświęcić się w samorealizacji, jako ogrodnicy. Dzięki możliwości pozyskiwania
ekologicznej żywności z własnych upraw najbiedniejsi
mogą podratować swój budżet, który jest coraz bardziej
uszczuplany przez ciągłe podwyżki. Posiadanie działki nie
jest uciążliwym obowiązkiem, działkowcy to pasjonaci i
miłośnicy przyrody i ogrodów. Posiadanie działki daje najstarszym użytkownikom spokojną pracę oraz możliwość
cieszenia się pięknem przyrody. Dla wielu z nich to jedyne dobro, jakie im pozostało w jesieni życia.
Ogrody działkowe nie bez przyczyny są rodzinnymi
ogrodami działkowymi, każdy pojedynczy ogród tworzy
w pewnym sensie rodzinę. Na naszych szarych blokowiskach nie ma możliwości, żeby się wszyscy znali natomiast w mniejszych ogrodach jest to możliwe.
Sam jestem oddanym działkowiczem, dla mnie działka
to inna rzeczywistość, tam zapominam o pracy, o rachunkach, o wszelakich zobowiązaniach. Czuję się tam, jakby
otoczenie mnie wchłaniało, a to za sprawą otaczającego
piękna i przede wszystkim wszechogarniającej ciszy. Kiedy zaczynają się ładne pogody cztery ściany robią się coraz ciaśniejsze, wtedy od razu człowiek wyrywa na
działkę, do tych przestrzeni, chociaż może nie aż takich
wielkich, do śpiewu ptaków, do szumu wody i oczywiście
całkiem innego powietrza. Wspaniale jest obserwować jak
rośliny, które zasadziło się własnymi rękami i dbało o nie,
odwdzięczają się nam pięknymi kwiatami i owocami, może nie tak pięknymi jak z obrazka, ale własnymi i bez
sztucznych uzdatniaczy. Wśród tego wszystkiego nie odczuwa się pogoni za sukcesem i pieniądzem jaka aktualnie wszystkich ogarnia.

Zatrważająca jest myśl, że tą odrobinę szczęścia może
zniweczyć tak dotkliwa ustawa jaką chcą polscy politycy
przeforsować w sejmie. Od wielu lat pod przykrywką dobra działkowych rodzin politycy, w których pokładaliśmy
nasze nadzieje na lepsze jutro, nie pytając nas o zdanie
chcą zniweczyć nasz dorobek.
Przez takich ludzi i ich chore pomysły, PZD zamiast
skupiać się na bieżących problemach podlegających mu
ogrodów i działkowiczów, zwalcza wszelkie niekończące
się ataki na Związek.
Przecież dla wielu z nas działka to tak, jakby dodatkowa część ciała, bez której będzie bardzo trudno funkcjonować. Już mamy wystarczającą ilość trosk na głowach,
przecież prawdziwemu działkowiczowi nie wystarczy balkon obsadzony pelargoniami. Co mieliby zrobić ci, którzy nie byliby w stanie zatrzymać swojego kawałka ziemi?
Każdy z nas, kto użytkuje działkę wiele lat, oddał swoje
serce temu kawałkowi gruntu, a pozbawienie nas tego byłoby drastycznym posunięciem. To nie przez nas świat objął kryzys, i to nie my powinniśmy ponosić jego konsekwencje.
Zabieranie nam tego co kochamy nie poprawi trudnej
sytuacji, w jakiej znalazł się kraj.
Natomiast nie ingerowanie w sprawy od dawna poukładane, uratują wiele Polskich rodzin i pozwolą w trudnych
chwilach, po utracie pracy zregenerować siły i nie załamując się wrócić do społeczeństwa.
Ogrody działkowe spełniają istotne funkcje terenów zielonych w aglomeracjach miejskich, na utrzymanie których
„miasto” nie łoży ani grosza. Dalsze utrzymanie pasów
zieleni w planach zagospodarowania przestrzennego
miast, to systematyczne polepszanie środowiska, dostawa
tlenu i wzbogacanie krajobrazu miasta.
Przecież z ogrodów działkowych korzystają też osoby
nie zrzeszone, przychodząc na spacery, i zamiast oglądać
betony i stal, cieszą oczy tą odrobiną przyrody jaką zapewniają ogrody w zatłoczonych miastach.
Nie da się przedstawić w dwóch słowach, jakie ma znaczenie działka, dla każdego z nas, działkowiczów.
Podsumowując, pozostaje nam apelować - czas zająć się
sprawami dla kraju ważniejszymi, skupić się na tworzeniu
nowych miejsc pracy, niwelowaniu skutków kryzysu,
a Polski Związek Działkowy zostawić w spokoju. Mamy
nadzieję, że wreszcie Panowie Posłowie przejrzą na oczy,
bo takie posunięcia jakie stosują, na pewno zwolenników
im nie przysporzą.

12. Ewa Błachut OZ Małopolski
LIST OTWARTY
Jestem czynnym społecznie działkowcem w ogrodzie,
w którym użytkuję działkę. Orientuję się w przepisach

Polskiego Związku Działkowców. Znam ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Znane mi są zasady, na
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których opiera się funkcjonowanie ogrodów, dlatego nie
dam się wyprowadzić w pole ludziom, planującym zamach na praworządną, samorządną i samodzielną organizację, którą jest Polski Związek Działkowców.
Obiecywane w projekcie ustawy autorstwa Pana Posła
Andrzeja Dery, zmiany organizacyjne w ogrodach i możliwości wykupu działek za 1% ich wartości rynkowej są
tylko narzędziem w drodze do likwidacji ogrodów i PZD,
dzięki któremu istnieją jeszcze ogrody w Polsce w niezmienionej formie od przeszło stu lat.
Projekt ustawy proponuje znacjonalizowanie majątku
PZD, czyli naszego wspólnego mienia, które powstało ze
składek i służy nam działkowcom. Pytam, czy w Państwie
prawa jest możliwe, aby cudzą własność bezkarnie i bezpardonowo odbierać bez powodu?
Konstytucja wyraźnie określa kiedy takie procedury
można zastosować, ale żeby uprawa warzyw, owoców
i kwiatów była powodem likwidacji?
Panie pośle Dera, dlaczego będąc sam działkowcem
czyni Pan zło? Czemu Pan jest członkiem organizacji tak
bardzo znienawidzonej przez siebie? Czemu Pan dezorientuje i skłóca ludzi? Czy Pana sumienie zniesie krzywdę paru milionów ludzi?
Zwolennicy projektu ustawy o ogrodach działkowych
autorstwa Pana A. Dery z PiS-u, to tak naprawdę biedni
zdezorientowani, niedoinformowani ludzie, wierzący
w kłamliwe i niecne obiecanki, ujęte w ramy projektu
ustawy o zupełnie innym ogrodnictwie niż to obecne.

Ogrodnictwie na prywatnych działkach, jakich jest miliony wokół prywatnych domów w Polsce, ale niemających
nic wspólnego z ogrodnictwem działkowym.
Nęcące propozycje cenowe wykupu działek zawarte
w projekcje ustawy, nie mają szans na realizację, ponieważ
gminne samorządy już dzisiaj nie wyrażają zgody na
sprzedaż swych gruntów.
Wadliwie skonstruowane przepisy w projekcie ustawy,
niezgodne z Konstytucją, niedorzeczne, niespójne i wykluczające się wzajemnie – z pewnością nie mogą dobrze
służyć nikomu, a na pewno nie działkowcom, którzy mają ustawę precyzyjnie określającą zasady funkcjonowania
ogrodów.
Mam jednak nadzieję, że Sejm RP, to bardzo poważna
instytucja, która nie pozwoli sobie wmówić tych niepoważnych propozycji, mających – co nie daj Boże – stać
się ustawą uchwaloną przezeń.
Myślę, że nikt nie podniesie ręki za taką ustawą, nie
podniesie ręki na organizację, wyręczającą w dużej mierze Państwo w roli opieki socjalnej i to w najlepszej jej
formie: ruch, rekreacja, wychowywanie dzieci w szacunku do przyrody, pomoc materialna rodzinie w postaci plonów, integracja wielopokoleniowa itp.
Można by wyliczać jeszcze więcej, ale nie umiem wskazać podobnej organizacji, która nie biorąc od Państwa nic
– daje tak wiele. Wielu milionom ludzi, daje radość, a starszemu pokoleniu sens życia.
Nie zniszczcie tego Posłowie – wybrani z woli narodu!

13. Robert Czech OZ Małopolski
Szanowny panie Prezesie, Szanowni Delegaci,
Zaproszeni Goście, Uczestnicy I Kongresu
Polskiego Związku Działkowców.
Posiadam Działkę od ponad 20 lat położoną w starym
korycie rzeki Ropy płynącej przez Gorlice w woj. małopolskim. W ciągu tych kilkudziesięciu lat działka moja powstała od podstaw, a dzisiejszy wygląd zawdzięcza włożonej pracy.
Słuchając wystąpień, niektórych polityków pojawiających się w mediach nie mogę oprzeć się wrażeniu, że
wszystko co polskie choćby w nazwie trzeba zlikwidować, zniszczyć w imię tzw. wolności, demokracji i postępu. Przecież ogrody to kawał historii naszego kraju w
których zawiera się zamiłowanie, pasja i tradycja. Dzisiaj
działkowcy utrudzeni pracą zawodową znajdują spokój
i odnajdują sens życia na swoich działkach pod egidą
PZD, bo odpowiada im forma Związku jako społecznej
organizacji, gdzie nawet przy skromnych środkach finansowych możliwe jest uprawianie działki. Polski Związek
Działkowców to organizacja która wyrosła i na trwale
wpisała się w historię i kulturę Polski. W społeczeństwie
europejskim jest miejsce dla takiej organizacji jak PZD,

tak jak w innych krajach gdzie bratnie organizacje mają
swoją ugruntowaną pozycję i są popierane, mają nawet
swoich przedstawicieli w parlamencie. Dzisiaj coraz częściej zadajemy sobie pytanie za Mikołajem Rejem czy
„Polacy nie gęsi i swój język mają”? Czy to kolejne bezkrytyczne zapatrzenie się na pomysły globalistów, pozbawiające poszczególne narody swojego dorobku i dziedzictwa?
Kolejny raz niektóre ugrupowania polityczne próbują
zlikwidować PZD, a co za tym idzie ROD, a przecież
Ogrody nie zakładały partie polityczne lecz ludzie, którzy
zgodnie uprawiają, swoje działki, zgodnie żyją, dopóty będący przy władzy z woli tych samych działkowców politycy, nagle dojdą do wniosku, że trzeba ludzi uszczęśliwić
na siłę i wówczas powstaje niezgoda i bałagan. Wówczas
ci sami dotąd zgodni ludzie zasterowani przez lokalnych
polityków jednej Partii (mającej chyba patent na nieomylność i słuszność swoich postępowań) stają się piewcami
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i zwolennikami zmian niekorzystnych dla działkowców,
chociaż pojedynczy działkowcy mówią wyraźnie „nie” dla
proponowanych zmian, stanowiska Walnych Zebrań i zarządów ROD mają identyczne zdanie, a jednak nieprzychylni politycy i tak uważają, że mają rację, a tysiące ludzi
jest w błędzie.
Działkowcy w swojej mądrości jednak wiedzą, że pozbawieni swojej Organizacji stają się łatwym celem ataków, co
w konsekwencji doprowadzi do likwidacji ROD. Dzisiejszy
PZD w obecnym kształcie i formule sprawdził się jako organizacja, która stoi na straży interesów ROD w Polsce.
Działkowcy zrzeszeni w Związku mają swoją ochronę
prawną, zwolnienia podatkowe, doradztwo finansowe, i pomoc merytoryczną w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Dziękujemy za to Krajowej Radzie na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim. Cóż każda organizacja
chociaż społeczna musi posiadać i dysponować środkami
finansowymi na bieżącą działalność choćby na podstawowe artykuły biurowe, i ochronę prawną (zwłaszcza w obliczu ataków na PZD), zresztą przynależność do każdej
organizacji wiąże się z opłatami, a my mamy Biuletyn, czasopismo Działkowiec i broszury dlatego na to nie będziemy
skąpić potrzebnych środków finansowych.
Komercjalizacja ogródków działkowych, podobno dotychczasowym użytkownikom (ale czy aby na pewno
działkowcom) to fikcja bowiem większości nie będzie ich
stać na wykup użytkowanych dotychczas działek, nie
wspominając o późniejszym ich utrzymaniu. Na całym
tzw. „uwłaszczeniu” zyskają biznesmeni i deweloperzy
– choć przecież do działkowców nie należą, mimo to zdobędą czasem bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne
w centrach miast, na których zrobią „kokosowe” interesy.
W dzisiejszym skomercjalizowanym i zurbanizowanym
współczesnym świecie Ogrody to ostatnie skrawki, gdzie
człowiek i przyroda w wielkim mieście zgodnie koegzystują, które są uprawiane naturalnymi metodami, na których można zobaczyć skąd się biorą i jak rosną owoce
i warzywa, co w dzisiejszym uprzemysłowionym i zmodyfikowanym genetycznie ogrodnictwie stanowi okazję
do edukacji dzieci w naszych miastach. Na terenach ROD
ma stałe swoje bytowanie dzika zwierzyna (jeż, kuna, za-

jąc) gniazduje i rozmnaża się ptactwo (bażant, kuropatwa,
kos, szpak itd.), gady i płazy (węże jaszczurki, żaby) znajdują swoje schronienie. Na terenach ROD dzieci i młodzież ma jedną z nielicznych okazji by poznać dary natury,
nie takie jakie możemy kupić w sklepie, lecz takie, które
zostały ekologicznie wyhodowane.
Taką żywność doceniamy nie tylko dlatego, ze mamy
pewność, że nie zawiera szkodliwych dla organizmu substancji ale również dlatego, ze przez trud i wysiłek poniesiony przy hodowli, wartość produktu nabiera szczególnego wymiaru.
W zamkniętym przeżywającym kryzys działka daje społeczeństwu odskocznię od rzeczywistości dając możliwość szerokiego kontaktu z ludźmi, spotkań towarzyskich
w gronie ludzi, których łączy wspólna pasja i zamiłowanie. Długo można by jeszcze wymieniać przykłady, gdzie
ogród spełnia ważną rolę dla społeczeństwa w propagowaniu ruchu i zdrowego stylu życia, dlatego też my działkowcy stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji Ogrodów
i PZD.
Obecne struktury organizacyjne Związku (Rada Krajowa, Zarządy Okręgowe, Zarządy ROD) zapewniają możliwość demokratycznych, z uwzględnieniem potrzeb
społecznych, rozwiązań np. inwestycyjnych dotyczących
terenu miasta i bezpośrednio Ogrodu jako całości. W przypadku przeniesienia własności na pojedynczych użytkowników – własność prywatna zwłaszcza tak małych obszarów (pojedynczych działek) spowoduje wiele konfliktów społecznych związanych choćby z dojazdem, doprowadzeniem mediów do posesji, oraz całkowity paraliż jakichkolwiek robót (np. przeprowadzenie przez teren ROD
ważnych dla miast inwestycji).
Jestem przekonany, że w obecnej sytuacji społeczno
– politycznej gwarantem na dalsze lata istnienia PZD jest
Rada Krajowa PZD wraz z jej Prezesem Eugeniuszem
Kondrackim.
Kończąc, chcę złożyć podziękowania na ręce Prezesa
Rady Krajowej PZD, pana Eugeniusza Kondrackiego za
dotychczasowe działania w utrzymaniu Związku i Ogrodów w Polsce, oraz życzyć wytrwałości i skuteczności
w dalszej walce o Polski Związek Działkowców.

14. Józef Gałczyński OZ w Bydgoszczy
Szanowni Delegaci na I Kongres PZD,
Działkowcy zrzeszeni w PZD!
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, biorąc pod uwagę sytuację polityczną wokół naszego Związku zdecydowała się na zwołanie I Kongresu PZD. To
niezwoływane wcześniej szerokie gremium przedstawicieli wszystkich okręgowych władz i członków szeregowych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych całego kraju
ma ocenić sytuację, w której dzięki posłom na sejm wy-

wodzących się z partii PiS postawiony został ponad milionowy związek skupiający ludzi pracy, naukowców i emerytów, sportowców i rzemieślników, stoczniowców i górników, przedstawicieli wszystkich zawodów i grup społecznych.
Związkowi i jego członkom postawiono nieprawdziwe
zarzuty takie jak: brak jakiejkolwiek kontroli państwa nad
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naszymi finansami, niespójność naszych przepisów z obowiązującym stanem prawnym na terenie RP, monopol
i wiele innych zarzutów równie absurdalnych.
Pomysłodawcy projektu bardziej troszczą się o interes
bogatych grup kapitałowych niż pojedynczych obywateli, ludzi, którzy na działkach realizują swe marzenia i pasje życiowe, miliona polskich rodzin, które na terenach
ROD spędzają swój wolny czas tam wypoczywają tam
prowadzą życie towarzyskie i tam również zaspakajają
swoje potrzeby socjalne, których nie realizują pracodawcy i państwo Polskie.
Na działce uczyłem się majsterkowania np. budując pod
okiem taty domki dla ptaków, tam, co roku wiosną oczekiwałem oznak, że już przyroda budzi się z zimowego snu,
na naszej działce uczyłem się pod okiem rodziców pielęgnować rośliny tak by wydały dorodne plony. Obecnie jako dorosły i dojrzały mężczyzna pielęgnuję własną działkę, na której stoi altanka wybudowana moimi rękoma, rosną dorodne jabłonie, czereśnie i śliwy, a kwitnących
kwiatów nie sposób zliczyć. Działka jest dla mnie miejscem wyciszenia i bezpośredniego kontaktu z przyrodą,
którą obserwuje, pielęgnuję i podziwiam, w której bezpośrednio współuczestniczę tam też bardzo lubię spędzać
każdą wolną chwilę.
Poseł sprawozdawca nawet z trybuny sejmowej podczas
pierwszego czytania swego projektu w trakcie komentowania i przedstawiania uzasadnień do projektu swojej
ustawy wygłaszał nieprawdę, co jest niczym innym jak
czynem karalnym. Mam nadzieję, że podobnie jak jego
ideowy poprzednik, na szczęście dziś już były poseł
p. Markowski i obecny poseł p. Dera podzieli jego los polityczny i za swe kłamstwa spotka go odpowiednia kara,
a działkowcy zweryfikują jego i jemu podobnych przy

najbliższych wyborach. Związek nasz dzięki pracy swych
członków, dzięki ciągłemu procesowi szkolenia i doskonalenia swej kadry, a także przy dużym wkładzie pracy
władz krajowych oraz dzięki kontaktom i współuczestniczeniu w ruchu europejskim staje się nowoczesnym ruchem na miarę XXI wieku.
Polscy działkowcy są już równorzędnym partnerem dla
kolegów działkowców ze Słowacji, Danii, Francji, Luksemburga czy Niemiec, a na pewno przewyższamy ich
w ilości działek na statystycznego mieszkańca.
Jesteśmy świadomi tego, że związek musi się rozwijać,
inwestować zarówno w ludzi jak i w nasze ogrody by to,
co przyjdzie nam przekazać następcom było ich godne.
Polscy działkowcy jednogłośnie domagają się odrzucenia tego tak kontrowersyjnego projektu już po pierwszym
czytaniu, zgodnie z tysiącami apeli i stanowisk, jakie przesyłali w ostatnim czasie do sejmu, klubów poselskich, rządu i prezydenta RP.
Jesteśmy jednomyślni i zdecydowani bronić naszych
praw, bo racja społeczna jest po naszej stronie!
Polski Związek Działkowców jest organizacją otwartą
i praworządną każdy może do nas przyjść i korzystać
z praw, jakie posiadamy, każdy może też odejść jak mu te
reguły nie odpowiadają. Dla osób, które świadomie łamią
te zasady miejsca u nas nie ma. Polskie prawo zezwala na
funkcjonowanie innych związków i one także mogą zakładać ogrody oraz nimi administrować na swoich zasadach. Pytanie tylko, czemu tego nie robią?

Panie i Panowie Posłowie!
Nie przekreślajmy tego, co jest potrzebne społeczeństwu
i co temu społeczeństwu dobrze służy od ponad 100 lat.

15. Tadeusz Tkaczyk OZ w Bydgoszczy
Panie Przewodniczący,
Działkowcy, Szanowni Goście.
Spotykamy się dzisiaj w tak licznej rodzinie Działkowców, która przyjechała do Warszawy w obronie naszych
ogrodów działkowych. W środowisku działkowców wyczerpała się już cierpliwość z powodu ciągłego nękania
i stawiania kolejnych zarzutów naszemu Związkowi.
Zadawanie kolejnych ciosów ma służyć temu aby nas
ośmieszyć, osłabić, a w konsekwencji wywłaszczyć.
Najważniejszym podmiotem nie jest człowiek lecz zdobycie gruntów za wszelką cenę.
Szanowni zebrani.
Reprezentuję na obradach I Kongresu PZD Rodzinny
Ogród Działkowy „ZWYCIĘSTWO” w Maksymilianowie k/Bydgoszczy. Historia naszego ogrodu jest piękna
i bogata w wydarzenia. Założenie ogrodu działkowego
przypada wg zgromadzonych dokumentów i zapisów kro-

nikarskich w lipcu 1954 r. Grunty orne o pow. 6,5 ha przekazał rolnik z okolicznej wsi za niewielką odpłatnością
z przeznaczeniem na ogród działkowy dla kolejarzy.
Ludzie ci należeli w większości do ubogiej warstwy
społeczeństwa. Po długich i trudnych negocjacjach z ówczesnymi władzami miasta Bydgoszczy i Dyrekcją PKP
działkowcy – KOLEJARZE odnoszą sukces. Powstaje
ogród działkowy. Jest pierwsze „ZWYCIĘSTWO”, które
to słowo ogród przyjmuje jako swoją nazwę.
Dzisiaj grunty naszego ogrodu należą do gminy, która
przejęła je od skarbu państwa na mocy ustawy o samorządach. Sprawy ogrodu działkowego pozostały nieuregulowane. I nie ma w gminie woli przyjścia nam z pomocą.
W roku bieżącym ogród „Zwycięstwo” w Maksymilianowie obchodzić będzie swoją 55 rocznicę powstania.
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Osiągnęliśmy dojrzały, złoty wiek i wiemy na pewno co
jest dla nas działkowców dobre, a co złe. Rozróżniamy
doskonale, czym są plewy, a czym ziarno.
Nasza „zielona enklawa” pięknie wkomponowana
w dynamicznie rozrastającą się zabudowę domów, stanowi dla ROD dumę, a dla okręgu bydgoskiego wizytówkę
dobrze zarządzanego ogrodu.
Region kujawsko – pomorski, którego 80 przedstawicieli jest na tej Sali, to olbrzymi zasięg działania związkowego. Okręg bydgoski to obecnie 218 ROD na obszarze
1.715 ha.
Jesteśmy otwarci na potrzeby ogólne społeczności na terenie, której się znajdujemy. Stawiamy na rozwój rekreacji, czynnego wypoczynku w ogrodzie przygotowując
bazę do spędzania wakacji.
Na wszystkie te efekty składa się wieloletnia ciężka praca działkowców, którzy poprzez sprawne zarządzanie i realizowanie wytyczonych przez Walne Zebrania zadań
odnoszą kolejne sukcesy.
Dynamiczny rozwój ogrodu w latach 80-tych, aż do dnia
dzisiejszego – to przede wszystkim stałe inwestowanie
w ogród. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy dobrze
rozwiniętą infrastrukturę oraz pełne uzbrojenie terenu
w podstawowe media, takie jak własna hydrofornia i sieć
energetyczna. Są to również wieloletnie efekty nakładów
finansowych.
Mówiąc o dumie i sukcesach ogrodu muszę powiedzieć
o zwycięstwach w konkursach, zarówno okręgowych, jak
i krajowych. Uwiecznieniem ciężkiej pracy działkowców
i zarządu jest zdobycie w konkursie krajowym II miejsca
i tytułu „Laureat roku 2007 na Najlepszy ROD”.
Ogrody Pomorza i Kujaw cechuje dynamiczny rozwój
i zmieniający się stale charakter uprawianych działek. Takimi sukcesami swej pracy może się pochwalić większość
naszych ogrodów w okręgu. Stanowi to 70% wszystkich
ROD.

przy całkowitej dowolności samorządów gmin w likwidowaniu działek.
PiS swoimi kolejnymi projektami „uzdrawiania działkowców”, tak naprawdę chce zgotować nam piekło.
Nasi działkowcy, w imieniu których zabieram głos nie
dadzą się zwieść tym obietnicom, które brzmią jak bajki
dla działkowców.
Autorzy złożonego projektu nt. uwłaszczenia działkowców działając z zasłyszenia i po omacku wytworzyli nikomu niepotrzebny kolejny bubel, który o dziwo mimo
petycji do Marszałka Sejmu i wszystkich ugrupowań parlamentarnych trafił jednak pod obrady Sejmu. Chcę powiedzieć na tym Kongresie, w imieniu przedstawicieli
okręgu bydgoskiego: Panowie Posłowie z PiS nie wysilajcie się, przestańcie w końcu „majstrować” przy naszej
ustawie i dajcie nam spokój.
My nie jesteśmy monopolistą. Nikt na siłę nie musi być
użytkownikiem działki w PZD. Każdy ma prawo do nabycia innej działki, może założyć ogród i nim zarządzać.
My działkowcy z całej Polski tworzymy wielką społeczną rodzinę i nie chcemy być co chwilę nękani kolejnymi
projektami.
Damy sobie radę bez „uszczęśliwiania”.
Polski Związek Działkowców – to organizacja społecznie dojrzała, doświadczona odpowiedzialna.
Damy radę na miarę oczekiwań XXI wieku.
Damy sobie radę bez fałszywych doradców i pseudo -reformatorów.
Działkowcy szybko i trafnie odczytali intencje autorów
z Pis-u, to bajka o uwłaszczeniu dla naiwnych. Rzeczywistość to wywłaszczenie i likwidacja ogrodów.
My się na to nie zgadzamy. Mówimy zdecydowanie
NIE! Tak w Państwie prawa być nie może. Nie pozwolimy „wyciskać” kasy z naszych gruntów.

Szanowni Państwo.
W tych dniach odbyło się w Sejmie I czytanie projektu
ustawy wniesionej przez PiS. Posłowie z klubów PO, PSL,
Lewicy i niezależni w sposób zdecydowany zarzucili błędy w projekcie ustawy.
Posłowie zalecili jednak poprawę prawa w działalności
Związku, bez rujnowania dotychczasowych struktur.
Wierzymy, że do wszystkiego potrzebna jest dobra wola wielu ludzi.
Wierzymy, że działkowcy wygrają kolejną „bitwę”
w obronie swojej ustawy i ogrodów.
Ponowie Posłowie, wszyscy Ci, którzy jesteście nam
życzliwi, działkowcy dziękują Wam za okazaną pomoc
i wsparcie.
Razem zróbmy wszystko aby, dzisiaj i jutro być razem
z naszymi rodzinami i przyjaciółmi w ogrodach.
Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście.

Szanowni działkowcy.
Spotykamy się na I Kongresie PZD w sytuacji nadzwyczajnej – realnego zagrożenia dalszego istnienia ogrodów
działkowych. To dobrze, że oprócz innych uprawnień statutowych możemy dzisiaj razem z przedstawicielami
wszystkich okręgów PZD w Polsce dokonać oceny sytuacji i być słyszalni dla naszych posłów i mediów.
Najwięcej złości i emocji w projekcie ustawy o ROD
budzą „przedziwne zasady” uwłaszczenia działkowców.
Działkowcy, jak się po raz kolejny okazało to ludzie mądrzy, dojrzali – szybko zorientowali się „co w trawie piszczy” i odrzucili te „dobroczynne propozycje”.
Mówimy dzisiaj głośno – projekt nowej ustawy jest zły,
nie do przyjęcia. Jest on niezgodny z Konstytucją, stwarza
zagrożenie dla nabytych praw działkowców, szczególnie
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16. Adam Więcławik OZ w Częstochowie
Panie Przewodniczący
Szanowny Panie Prezesie,
Uczestnicy Kongresu,
Szanowni zaproszeniu Goście
Historia i tradycja ruchu ogrodnictwa działkowego
w Polsce narodziła się ponad 110 lat temu. Już na początku swego istnienia struktury pragnęły się zjednoczyć dla
skutecznej obrony swoich praw i interesów.
Działania takie podejmowały struktury miejskie i wojewódzkie oraz krajowe, które wiedziały, że tylko zjednoczony oraz silny związek może walczyć o swoje prawa
i przeciwstawić się wszelkim zagrożeniom.
Podobne działania przyświecały innym związkom narodowym w całej Europie. W wyniku podjętych działań
udało się zjednoczyć ruch ogrodnictwa działkowego w całej Europie, który przetrwał do dnia dzisiejszego i stanowi jedną z najprężniejszych organizacji społecznych
skupiających ponad 4 miliony członków.
W Polsce dopiero zryw solidarnościowy w 1981 roku
pozwolił ruchowi ogrodnictwa działkowego na pełną samorządność i niezależność. Jednak od samego początku
naszej samorządności i samodzielności musimy bronić.
Działkowcy polscy od ponad 20 lat walczą o swoje należne i zagwarantowane kolejnymi ustawami sejmowymi
prawa – jest to dla nas sprawa najważniejsza w naszej
działalności. Próby rozbicie ruchu ogrodnictwa działkowego są cyklicznie ponawiane przez posłów, którzy nie
rozumieją idei i roli ogrodów działkowych dla społeczeństwa i ich użytkowników.
Ogrody działkowe to świadczenie socjalne państwa na
rzecz najuboższej części społeczeństwa, dla których stanowią miejsce produkcji warzyw i owoców, integracji wielopokoleniowej rodziny, miejsce aktywnego wypoczynku
dla osób w jesieni życia, oaza ciszy i spokoju dla mieszkańców miast i osiedli oraz miejsce nauki i pierwszych
kontaktów z przyrodą dla najmłodszego pokolenia. Ogrody działkowe to sens życia dla wielu rodzin, którzy umiłowali przyrodę i potrzebę obcowanie z nią.

i dzisiaj. Działkowcy dobrze wiedzą i zdają sobie sprawę,
że ich siła jest w jedności. Dlatego wspólnie podjęliśmy
działania w obronie tego, co dobrze służy milionowi polskich rodzin.
Na terenie działania Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie nie ma ogrodu, który nie włączyłby się w ogólnopolską akcję obrony ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych z 2005 roku, która nie tylko zabezpiecza należne i zagwarantowane na przestrzeni naszej historii prawa, ale skutecznie przeciwstawia się bezcelowej likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych jak również daje
możliwości rozwoju ogrodów dla przyszłych pokoleń.
Kolejne projekty nowych ustaw przedstawione w Sejmie
RP w 2009 roku zakładają nie tylko likwidację Związku,
ale przede wszystkim rodzinnych ogrodów działkowych.
Pod szumnymi hasłami uwłaszczenia projektodawcy pragną zniszczyć ochronę prawną, bez której Związek, jako
przedstawiciel ogrodów przestanie istnieć. Jak nie ma
ochrony to łatwiej jest walczyć szczególnie gminą, która
jest nie tylko doskonale zorganizowana, ale posiada sztab
ludzi przygotowanych merytorycznie do walki ze społecznikami , którzy nie zawsze potrafią poruszać się między
zawitymi paragrafami naszego prawa.

Szanowni Delegaci.
Polski Związek Działkowców jako organizacja pozarządowa wypełnia zadania publiczne w stosunku do społeczeństwa. Ogrody służą jako miejsce wypoczynku i produkcji na własne potrzeby dla najuboższej części społeczeństwa i stanowią wymierną pomoc socjalną dla wielu
rodzin. W ten sposób działki i działkowcy już od dawna
uczestniczą w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
Najlepiej to widać na najniższym szczeblu zarządzania,
gdzie Zarządy biorą odpowiedzialność za swoje wspólne
sprawy. Zdaniem działkowców rolą organizacji społecznej
jest nie tylko wypowiadanie się, ale zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych co skutecznie czynimy od wielu pokoleń.

Szanowni Państwo.
Rodzinne ogrody działkowe odgrywają ogromną rolę
szczególnie w okresie kryzysu. Nie sposób przecenić ich
roli dla rodziny czy społeczeństwa. Już od najdawniejszych czasów działka stanowiła uzupełnienie skromnego
domowego budżetu dla wielu rodzin poprzez możliwość
produkcji warzyw i owoców dla swoich potrzeb. To tu
w czasach trudnych skupiało się życie towarzyskie dla
wielu działkowych rodzin. To tu widać najdobitniej integrację rodziny na łonie natury.
Rodzinne ogrody działkowe to szczególne świadczenie
państwa dla ludzi w okresie trzeciego wieku. Tutaj ludzie
odnajdują spokój życia oraz energię do dalszej pracy. Nie
wolno zabierać ludziom tego co dobrze służyło dawniej

Szanowni Państwo.
Dzisiejsze ogrody działkowe są spadkobiercą ponad
110-letniej historii i tradycji ogrodnictwa działkowego na
ziemiach polskich. Dlatego najważniejszymi dla nas sprawami jest zapewnienie powszechnego dostępu obywateli
do rodzinnych ogrodów działkowych, bezpieczeństwa
użytkownikom działek i ogrodów, prawnego funkcjonowania organizacji, poprawy wizerunku ogrodów i Związku w społeczeństwie. Związek wyręcza organy samorządu
w wielu zadaniach. Organizujemy między innymi impre70

Szanowni Państwo.

zy dla dzieci i młodzieży, wczasy dla emerytów i rencistów, podejmujemy współpracę ze szkołami, przedszkolami i domami opieki społecznej. Działania te wypływają
z głębi serca ich organizatorów. Wielkie znaczenie ma tu
przede wszystkim promocja Związku i ogrodów działkowych.

W imieniu miliona polskich rodzin użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych pragnę zwrócić
się do władz państwowych i samorządowych, partii politycznych i organizacji pozarządowych o podjęcie wspólnej walki o zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych
i ich rozwój dla przyszłych pokoleń.

17. Henryk Sobierajski OZ Łódzki
Jestem działkowcem i użytkownikiem działki w ROD
im. Ropowicza w Łodzi, który ma 83 działki. Działkę
w tym ogrodzie mam od 1968 roku. Ogród nasz ma być
zlikwidowany na potrzeby budowy parkingu i drogi. Zdążyliśmy już doświadczyć restrykcyjnej działalności „spec
ustawy” drogowej z dnia 25 lipca 2008 roku. Była to ustawa, która w imieniu prawa okradała działkowców, ogród
działkowy i Polski Związek Działkowców. Na szczęście
można powiedzieć o „specustawie drogowej” w czasie
przeszłym, bo w kwietniu 2009 roku została przez Sejm
RP anulowana. Posłowie podczas głosowania stanęli na
wysokości zadania i zmienili niekorzystny zapis. Przywrócili w ten sposób dotychczasowe przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nastąpiło to w wyniku
działania Polskiego Związku Działkowców i determinacji Prezesa PZD wraz z prawnikami. Przypadek naszego
ogrodu świadczy jak ważny jest Związek dla działkowców w obliczu działań ustawodawczych i konieczności
istnienia w dotychczasowej formie. Gdyby ROD im. Rogowicza był wspólnotą działkowców zgodnie z nowym
projektem nie miałby szans obronić się. Przynależność do
Związku daje nam ochronę prawną i jest ona moim zdaniem niezbędna w obliczu zakusów różnych inwestorów

do gruntów oraz adwokatów kierujących roszczeniami byłych właścicieli gruntów na których zlokalizowane są
ogrody działkowe. Sam ogród jako proponowana wspólnota nie obroni się. O tym jak ważną rolę pełni Polski
Związek Działkowców dla swoich członków świadczyć
może fakt, że ogrody niezrzeszone w Związku chcą do
niego należeć, podnosząc, że przepisy zawarte w ustawie
dają gwarancję, których nie zapewnia im czasowa umowa
dzierżawy z gminą. Dlatego apeluję do Pana Posła Dery
i Panu podobnych autorów projektów o opamiętanie się
i o nie działanie na szkodę działkowców i Polski Związku Działkowców.
Apeluję o tworzenie prawa przyjaznego i akceptowanego przez działkowców. W związku z tym apeluję o szerokie konsultacje z samymi działkowcami w sprawach ich
dotyczących. Żyjemy w demokratycznym Państwie i negujemy narzucanie zmian przez grupę osób bez rozmów
z zainteresowanymi. W Łodzi nie zostało zorganizowane
spotkanie autorów projektu nowej ustawy z działkowcami,
tym samym nie dano szansy wypowiedzenia się w sprawie
projektu.
Jesteśmy otwarci na konstruktywne i szczere rozmowy
z ludźmi tworzącymi prawo w Przyjaznym Państwie.

18. Maria Fojt OZ w Pile
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Szanowny Panie Prezesie Polskiego
Związku Działkowców,
Szanowni zaproszeni goście!
Po raz pierwszy w historii ogrodnictwa działkowego
w Polsce odbywa się Kongres Polskiego Związku Działkowców. Organy statutowe uznały, że należy zwołać Kongres między Krajowymi Zjazdami Polskiego Związku
Działkowców, gdyż sytuacja, w jakiej znalazły się ogrody
i Związek po nadaniu biegu legislacyjnego projektowi
ustawy Prawa i Sprawiedliwości o ogrodach działkowych
przez Marszałka Sejmu w dniu 23 marca 2009 roku jest
groźna. Należy bowiem ocenić sytuację i przedstawić stanowiska Związku Prezydentowi RP, Rządowi oraz władzy ustawodawczej w sprawach bardzo ważnych dla

miliona rodzin działkowych użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych.
W mojej ocenie – członka Związku od 32 lat – jest to
decyzja słuszna, gdyż od 1989 roku działkowcy i Związek jest przez polityków różnych partii politycznych nękany różnymi projektami, które w ich ocenie uwłaszczyć
mają działkowców na ich działkach. Prawda jest inna
– znają ją działkowcy i zarządy ogrodów i potwierdzą to
również władze samorządowe. Cel tych pomysłów jest jeden – zlikwidować ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a przede wszystkim Związek, aby tanio i szybko
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szczególnie w dużych aglomeracjach przejąć tereny ogrodów na cele komercyjne. Wnoszący projekt ustawy
o ogrodach działkowych agresywnie atakują Związek,
przedstawiają jego działalność w złym świetle ustawiając
działkowców przeciw niemu. I tak od 20 lat udowadniamy władzy ustawodawczej, że ustawa o ogrodach działkowych i ogrody zrzeszone w Polskim Związku Działkowców są dobrze zarządzane przez demokratycznie wybrane przez działkowców społecznie pracujące organy zarządzające, które są kontrolowane przez organy rewizyjne
Związku, że działamy w oparciu o własne środki finansowe, nie publiczne, a nasz Związek ma osobowość prawną,
jest autonomiczny i samodzielny w swojej działalności
oraz zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nie zrozumiały jest dla mnie i działkowców atak na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych w niespełna 4 lata od jej uchwalenia
Ustawę opracował Związek, skonsultował ją z działkowcami i władzami samorządowymi. Służy ona dobrze
nam działkowcom i ogrodom. Po jej uchwaleniu na listach
poparcia dla ustawy podpisało się 619 tysięcy działkowców. Okazuje się, że ta ilość podpisów dla parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości nic nie znaczy. W imię
politycznych interesów kierują oni do laski marszałkowskiej projekt ustawy, który zakłada likwidację ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Związku, a w
konsekwencji zlikwiduje ogrody i pozbawi działkowców
ich działek.
Projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości skierowany został do Sejmu w okresie światowego kryzysu ekonomicz-

nego, który dotknął również nasz kraj i rodziny działkowe.
Działka dla większości działkowców ludzi żyjących
skromnie jest bardzo poważną podporą ekonomiczną
w postaci owoców i warzyw i jedynym miejscem wypoczynku. Ale tych aspektów parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nie dostrzegają. Nie reagują na tysiące pism,
apeli i stanowisk kierowanych do Sejmu, Senatu w obronie obowiązującej ustawy i Związku przez działkowców,
zarządy ogrodów, okręgowe zarządy, Krajową Radę PZD
i niezależne organy rewizyjne i rozjemcze Związku.

Koleżanki i Koledzy!
Pytam więc Was uczestników I Kongresu Polskiego
Związku Działkowców, czy efektów tej gigantycznej pracy mamy się dzisiaj wyrzec. W imię czego? W imię partyjnych interesów jednej formacji politycznej.
Uważam, że nigdy nie powinniśmy spocząć w walce
o ogrody i nasz Związek, który godnie wypełnia swoje
statutowe obowiązki wobec działkowców.
Dzisiaj Kongres musi dać odpór propozycjom ustawy
Prawa i Sprawiedliwości o ogrodach działkowych z taką
samą siłą i wysiłkiem jaki włożyli w obronę ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku
działkowcy i tysiące działaczy społecznych.
Musimy razem zrobić wszystko w obronie ogrodów
działkowych, tak aby służyły one nadal nam i naszym
dzieciom, a także przyszłym pokoleniom.
Wierzę, że tak będzie gdyż gwarantuje to ogromne przywiązanie nas działkowców do naszych ogrodów i własnego Związku.

19. Mieczysław Kamiński OZ w Gdańsku
Panie Przewodniczący,
Panie Prezesie,
Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy!
Występując w imieniu działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Rumi Redzie i Pucku wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec „uszczęśliwiania” nas na siłę
przez posłów PiS-u.
My działkowcy jesteśmy przeciwni ostatniemu projektowi ustawy o ogrodach działkowych, który posłowie PiS
złożyli do sejmu w dniu 23 marca br., który popiera też
posłanka Lidia Staroń z PO, a któremu nadał już numer
Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski z PO. Projekt
ten nie był konsultowany z naszym Związkiem.
Stanowisko Klubu Parlamentarnego PiS poczytujemy
jako atak na Polski Związek Działkowców, a wypowiedzi
niektórych posłów PO uważamy za bardzo pokrętne.
Grupa dyspozycyjnych dziennikarzy prasy, radia i TV
podaje nieobiektywne informacje o naszym Związku,
a sprostowań członków Krajowej Rady PZD i autoryzowanych wywiadów nie zamieszcza. Projektodawcom

ustawy o ogrodach działkowych mającej nas „uwłaszczyć” czy wręcz „wybawić”, nie chodzi o dobro działkowców, ludzi często ubogich – emerytów i rencistów, tylko
o doprowadzenie do sytuacji, w której nie będzie już PZD
– naszej organizacji. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uzna tę ustawę za niekonstytucyjną, będzie jak
przysłowiowa „musztarda po obiedzie”.
Straty dla nas będą olbrzymie i nie będzie miała żadnego znaczenia satysfakcja, że racja była po naszej stronie.
Należy jasno, wyrazie i głośno powiedzieć: Klubowi
PiS, a może i PO, Wam nie chodzi o poprawę sytuacji
działkowców. Kluby te reprezentują interesy deweloperów, którym zależy na pozyskaniu ziemi małym kosztem.
Zdecydowanie protestujemy przeciwko takim praktykom. My mamy dobrą ustawę o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
Szanowni Posłowie, jako organizacja praworządna żą72

damy bezwzględnej konsultacji z naszym środowiskiem,
spraw, które są w kręgu naszych zainteresowań, co powinno być zasadą w praworządnym państwie. Jeżeli nie, to

zostawcie milionową organizację, jaką jest Polski Związek
Działkowców, w spokoju.

20. Andrzej Kierzkowski OZ w Pile
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Szanowni zaproszeni Goście,
Szanowny Panie Prezesie!
Przybyliśmy tu na Kongres, by wyrazić swoje stanowisko w związku nadaniem biegu legislacyjnego projektowi
ustawy Prawa i Sprawiedliwości o ogrodach działkowych.
Przybyliśmy także po to, by wyrazić sprzeciw i zaprotestować przeciwko rozwiązaniom proponowanym w procedowanym projekcie. Przybyliśmy również po to, by wyrazić poparcie dla istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów
działowych w ramach istniejących struktur.
Jak wszystkim już wiadomo projekt ustawy Prawa
i Sprawiedliwości zakłada:
• Likwidację ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r.,
• Likwidację Związku i ruchu ogrodnictwa działkowego, który w naszym kraju liczy 112 lat, a w Wielkopolsce
mamy ogród, który powstał 185 lat temu.
W okręgu pilskim, który reprezentuję, działkowcy to
65% emeryci i renciści, 25% to osoby czynne zawodowo
i 10% bezrobotni. Są to przede wszystkim osoby o niskich
dochodach, dla których działka jest całym życiem. Nie jadą na wczasy, na które niejednokrotnie ich nie stać, ale
uprawiają warzywa i owoce. To tutaj często spotykamy
się całymi rodzinami i znajomymi. Spotykamy się w ogrodach na placu zabaw, świętach działkowców, walnych zebraniach, wystawach i innych uroczystościach. Niejednokrotnie ogrody organizują turnusy dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. Ogrody działkowe są często oazą zieleni w betonowych osiedlach. To tutaj zaspokajamy swoje potrzeby wypoczynkowe, kulturalne, wychowawcze czy oświatowe. Wspomagamy najuboższych
członków społeczeństwa poprzez umożliwianie im prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby oraz
zapewniamy dostęp do aktywnego wypoczynku i kontaktu z przyrodą.
Działki to miejsce utrwalania międzypokoleniowych
więzi rodzinnych, to również miejsce gdzie samorządy
działkowców kreują poczucie współodpowiedzialności,
która jest fundamentem społeczeństwa obywatelskiego.
Aby te funkcje były skutecznie realizowane potrzebne
są sprawne struktury. My taką strukturę posiadamy, jest
nią organizacja pozarządowa – Polski Związek Działkowców. To praca zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców i Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców przyczyniają się do poprawy wizerunku ogrodów, ich
zagospodarowania i stabilizacji działkowców. Przez ostat-

nie 20 lat trwa nieustanna walka ze strony wszystkich organów Związku i działkowców z powtarzającymi się atakami na prawa działkowców. Dzieje się to z reguły w czasie kampanii wyborczych, kiedy to różne ugrupowania polityczne chcą nas na siłę uszczęśliwić obiecując gruszki
na wierzbie.
To nasze działania i konsolidacja w ramach Polskiego
Związku Działkowców przyczyniła się do uchwalenia
w 2005 roku korzystnej ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych. To działania Związku doprowadziły do
uchwalania nowelizacji w specustawie drogowej, gdzie
przywrócono nam należne prawa do odszkodowań i terenu zastępczego. To działania Związku doprowadziły do
utrzymania dotychczasowych procedur w znowelizowanym prawie budowlanym w zakresie dotyczącym budowy altan.
Gdyby nie Związek, dziś już dawno nie byłoby nas
działkowców, a ogrody byłyby dla ludzi majętnych.
Co tymczasem proponują nam autorzy projektów ustawy Prawa i Sprawiedliwości o ogrodach działkowych?
Proponują likwidację ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych oraz likwidację naszego Związku – Polskiego Związku Działkowców.
Gdyby ustawa weszła w życie krajobraz po bitwie będzie wyglądał jak po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych. Działkowcy będą przesiadywali na ławeczkach, ale nie na swoich działkach, bo to będą już byli działkowcy i wyglądali podobnie, jak to się przedstawia
w tragikomicznych scenkach w niektórych naszych filmach czy serialach.

Koleżanki i koledzy!
Z zainteresowaniem przeczytałem stenogram z 45 posiedzenia Sejmu w dniu 2 lipca 2009 roku w zakresie dotyczącym pierwszego czytania projekty ustawy o ogrodach działkowych. Chciałbym zacytować fragment wystąpienia jednego z posłów, posła Wiesława Szczepańskiego z Lewicy, który zwrócił się do posła sprawozdawcy
Andrzeja Dery – cyt. Kiedyś imć Zagłoba, panie pośle,
oferował Inflanty. Dziś w ten sam sposób Prawo i Sprawiedliwość oferuje działkowcom powszechne uwłaszczenia. Proszę, emeryci i renciści, chcecie za 1% działki?
– Macie, ale musicie zapłacić za podział geodezyjny, księgi wieczyste i dalsze kolejne koszty – koniec cytatu. Jak
wiadomo stan prawny 70% gruntów zajętych przez ogro73

Szanowni zebrani!

dy działkowe wyklucza możliwość uwłaszczenia działkowców.
Na uwagę zasługuje również wystąpienie przedstawiciela Rządu Podsekretarza Stanu w ministerstwie Infrastruktury pana Olgierda Dziekońskiego, którego fragment
chciałbym zacytować – Wydaje sie jednak, że dla realizacji tego celu nie jest konieczna likwidacja Polskiego
Związku Działkowców, ani faktyczna nacjonalizacja części jego majątku. Należy rozważyć, czy nie można byłoby wypracować rozwiązania kompromisowego, które
polegałyby na wypracowaniu przepisu umożliwiającego
przekazywanie gruntów pod ogrody działkowe w użytkowanie lub użytkowanie wieczyste również innym organizacjom, stowarzyszeniom zrzeszającym działkowców.
Podkreślenia wymaga fakt, iż wolność zrzeszania się zapewnia art. 58 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto zważywszy na fakt, że Polski Związek Działkowców posiada osobową prawną, należy podkreślić, iż
jego własność i inne prawa majątkowe podlegają ochronie
prawnej na podstawie art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Istnieją więc rozwiązania prawne, które nie powodują
negatywnych skutków społecznych. Jest to dopuszczalne
na zasadach określonych między innymi w przepisach
o gospodarce nieruchomościami. Pan poseł Andrzej Dera i
jego zwolennicy mogą realizować swoje pasje działkowe
obok Polskiego Związku Działkowców, nie niszcząc zarazem ponad 100-letniej tradycji i dorobku działkowców.
Kończąc swoje wystąpienie chciałbym powiedzieć by
skutecznie bronić naszych praw i istnienia ogrodów działkowych musimy być silni. Aby być silnym należy działać
wspólnie i integrować się wokół własnego Związku i celów wytyczonych przez ustawę o rodzinnych ogrodach
działkowych. Wspólnie działanie pozwala na skuteczną
walkę o nasze prawa.
Zdecydowanie przeciwstawiamy się wszelkim próbom
rozbicia naszego Związku, roztrwonienia jego dorobku
i ograniczenia jego praw zagwarantowanych ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Dziękuję za uwagę.

21. Teresa Napiórkowska OZ w Szczecinie
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!
Choć na przestrzeni z górą już setki lat działalności naszego Związku, najważniejsze decyzje związane z funkcjonowaniem Ogrodów zapadały na szczeblu centralnych
władz krajowych to sądzę, że jesteśmy jedną z tych organizacji, dla której równie ważne, a momentami wręcz podstawowe znaczenie mają sprawy, które przychodzi nam
rozwiązywać na poziomie lokalnym. Szczególnie w ostatnich dwóch dekadach, gdy administracja rządowa przekazała do samorządów poważne zadania i kompetencje to
właśnie władze lokalne stały się dla nas najważniejszym
partnerem. Zdaję sobie sprawę z tego, że część z delegatów, słysząc o „partnerstwie” mogłoby w tym momencie
zaprotestować i zadać wiele retorycznych pytań. No bo
cóż to za współpraca gdy władze miasta odwołują się do
Trybunału Konstytucyjnego by zyskać prawo do anektowania terenów, na których planują intratne inwestycje (?!)
Wiemy, że taki „horror” przeżyli między innymi nasi koledzy z Łodzi. Developerzy szacują wartość ziemi na naszych działkach i zacierają ręce, a władze cieszą się bo
symboliczne odszkodowania to jedyny koszt jaki poniosą.
Wyrok sędziów Trybunału zwolnił ich z konieczności znalezienia zamiennych terenów dla wysiedlanych działkowców. Dla nas, przywiązanych do kilkuset metrów ukwieconych grządek są jednak sprawy ważniejsze aniżeli tabele przeliczeniowe wartości gruntów. Dla nas bezcenne
było i pozostaje to, na co nikt jeszcze ceny nie ustalił:
wspaniałe uczucie odreagowania codzienności wśród

grządek, radość z wyhodowanych plonów, wymiana doświadczeń z sąsiadami, która często przeradza się w długoletnią przyjaźń. W walce o zachowanie charakteru
terenów użytkowanych przez działkowców naszym sprzymierzeńcem mogą być władze lokalne – samorządy gmin
i miast.
Z doświadczenia Zarządu największego i najstarszego
w Świnoujściu Rodzinnego Ogrodu działkowego „Granica” wynika jednak, że oczekiwanie na przyjazne gesty magistratu nie jest dobrą strategią do nawiązania korzystnej
współpracy. Na wyspie Uznam gdzie oprócz „Granicy”
gospodarującej na 55 hektarach ziemi, funkcjonuje jeszcze
dziesięć mniejszych ROD. To właśnie działkowcy dali
czytelny znak woli współpracy i rozwiązywania spraw dotyczących nie tylko ich samych, ale także wielu problemów leżących „na styku” z komunalnymi.
Dodatkowym atutem w rozmowach z prezydentem miasta i jego służbami było też to, że potrafiliśmy mówić
wspólnym głosem. Myślę, że to bardzo ważne, aby działkowcy występowali wobec samorządu jednolitą reprezentacją. Istotna jest także wyraźna wola współdziałania.
Czasami - gdy współpraca dopiero kiełkuje – trzeba „przełamać lody”. Jak? Ważny bywa gest. Zaproszenie na działkowe dożynki albo organizacja debaty na temat wspólnych inicjatyw.
Takie gesty oraz jasna deklaracja współpracy doprowadziły w Świnoujściu do stanu, w którym władze aktywnie
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uczestniczą w rozwiązywaniu naszych problemów. Dzięki przychylności prezydenta Janusza Żmurkiewicza i podległych mu służb nasze Ogrody uzyskały dofinansowanie
eliminacji szkodliwego eternitu. Przy pomocy miasta udało nam się utwardzić najważniejsze działkowe alejki.
Zmieniając nawierzchnię dróg miasto odstąpiło nam nieodpłatnie trelinkę. Ubytki w alejkach możemy rekompensować ziemią z odzysku. Naczelnik Wydziału Służb
Komunalnych i Środowiska zawsze chętnie wskazuje inwestycję, która wiąże się z wykopaniem znacznej ilości
dobrej ziemi. Bardzo ważny dla nas jest także bieżący
kontakt z wydziałem inżyniera miasta. Tu warto wspomnieć, że w związku z budową nowego połączenia drogowego ze Świnoujścia do Niemiec obawialiśmy się utraty
części terenu położonego wzdłuż poszerzanej drogi dojazdowej. Spotkania i rozmowy doprowadziły jednak do
ustalenia takiego kompromisu z inwestorem – Wojewodą
Zachodniopomorskim, który przejął od Ogrodu tylko minimalny, niezbędny dla tej inwestycji pas gruntu. Uzyskaliśmy zapewnienie budowy zielonego ekranu, oddzielającego działki od nowej arterii, a za straty jakie ponieśli
działkowcy w wyniku inwestycji naliczono stosowne odszkodowania. Wielu komentatorów pisało już czarne scenariusze dla działkowców, gdy inspekcja sanitarna dopatrzyła się nieprawidłowości w gospodarce wodno-ściekowej na terenie naszego Ogrodu. To temat, o którym zapewne długo można dyskutować bo dotyczy wielu
ogrodów w całym kraju. Chodzi o zamieszkiwanie na
działkach i wiążące się z tym nielegalne instalacje wodno-kanalizacyjne. Dla Świnoujścia jest to duży problem bowiem działki leżą w strefie bezpośredniej ochrony ujęcia
wodnego miasta. Rozumiejąc powagę sytuacji nasz Zarząd wziął na siebie ciężar sprawdzenia działek pod kątem legalności i zgodności z normami używanych przez
działkowców instalacji wodnych. Problemem, który narasta z roku na rok jest kwestia zaśmiecania działek i przylegającego do nich lasu. I tu także, naprzeciw inicjatywom
działkowców wyszły władze miasta. Kilkakrotnie na przestrzeni ostatnich lat pomogły w zorganizowaniu akcji
oczyszczania terenów działek. Sprzątają sami działkowcy ale odbiorem i wywózką odpadów zajmują się już wyspecjalizowane służby. Odpady zebrane w wyniku
naszych akcji przyjmowane są nieodpłatnie na miejskim
wysypisku.
Z naszych doświadczeń wynika również, że warto poprosić samorząd o wsparcie także w sytuacji narastania
problemu zamieszkiwania na działkach. Władze naszego
miasta nie uchyliły się od odpowiedzialności również za
tych mieszkańców, których sytuacja życiowa zmusiła do

szukania domu w działkowej altance. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie udało nam się wypracować system, który systematycznie zmniejsza skalę
problemu. Jest to dla nas bardzo ważne gdyż wraz z bezdomnością na działki wkradają się ludzkie patologie
i przestępczość, a przede wszystkim kradzieże dobytku
działkowców. Tu dotykamy kolejnej sfery, w której współpraca z władzami samorządowymi jest nam niezbędna. To
samorząd jest przecież obecnie dysponentem dla służb
dbających o nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim Policji, a w Świnoujściu także – Straży Miejskiej. Od dłuższego czasu funkcjonariusze regularnie odwiedzają tereny
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Granica”. Strażnicy
miejscy są częstymi gośćmi na działkowych alejkach.
Niezwykle ważną inwestycją, o którą przez lat upominali się nasi działkowcy była budowa ścieżki rowerowej.
Setki osób dojeżdżają na nasze działki właśnie na rowerze.
Tymczasem kręta i wąska ulica stanowiła realne zagrożenie, nieraz dochodziło tam do wypadków. Miasto uznało
nasze argumenty jednak aby zrealizować tak kosztowną
inwestycję musieliśmy czekać na pieniądze z Unii Europejskiej. Ta zwłoka opłaciła się nam. Rusza właśnie budowa szlaku pieszo rowerowego, który pozwoli nie tylko
dojechać na działki, ale przy okazji wybrać się na rowerową wycieczkę do sąsiadów.
Ze względu na ograniczony czas tego wystąpienia
wspomniałam jedynie o najważniejszych sferach, na których możemy skutecznie współpracować z władzami samorządowymi. Można by oczywiście wymieniać jeszcze
długo problemy, które przynosi dzień powszedni, a rozwiązanie których byłoby trudne lub wręcz niemożliwe bez
aktywnego wsparcia ze strony prezydenta miasta i podległych mu służb. Mam jednak nadzieję, że te o których mówiłam stanowić mogą przykład dla innych miast i ogrodów szukających pomocy u władz samorządowych. Kończąc chcę dodać tylko, że tuż przed wyjazdem na nasze
obrady otrzymałam już zaproszenie na 27 lipca do Urzędu Miasta Świnoujścia. W programie spotkania znajdą się
problemy zabudowy na terenach ogrodów działkowych
oraz gospodarka wodno-ściekowa w kontekście ochrony
ujęć wody. Dyskusję wzbogacą na pewno ustalenia, które
podejmie nasz Kongres. Będzie to o tyle łatwiejsze, że gospodarz miasta Świnoujścia – Janusz Żmurkiewicz przyjął zaproszenie na nasze obrady i jest wśród nas, za co chcę
przy tej okazji podziękować mu w imieniu wszystkich
działkowców.
Dziękuję także wszystkim koleżankom i kolegom za
uwagę /!/
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21. Marzanna Bujak OZ Warmińsko-Mazurski
Panie Prezesie,
Koleżanki i Koledzy, Szanowni Goście!
Już od kilku lat działkowcy i Związek uwikłani są
w walkę i obronę ogrodów i swojej ustawy. Kolejny raz
PiS złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy
o ogródkach działkowych. Projekt ten jest zlepkiem różnych ustaw już zgłaszanych poprzednio jak i również
część zapisów wziętych z naszej ustawy o ROD. Proponuje się w niej głośne i chwytliwe hasło polegające na
uwłaszczeniu działkowców. A w konsekwencji gdyby ta
ustawa weszła w życie doprowadziłaby do wywłaszczenia.
Obserwując i biorąc pod uwagę wydarzenia, które dotyczą działkowców, ogrodów i Związku w przeciągu ostatnich kilku miesięcy wprowadzenie tej ustawy nie jest
przypadkiem. Jest to przemyślany zamach na rozbicie i likwidację Związku i ogrodów.
Warto w tym miejscu przypomnieć specustawę drogowa
i art. 11 j, nowelizacja prawa budowlanego, kontrole altan przez Nadzór Budowlany, kontrolę NIK, który to motywuje tym, że z wnioskiem takim wystąpił Prezes
Stowarzyszenia SIDOD, czyli głośny i znany nie tylko
nam Pan M. z ROD „Oaza” w Olsztynie. Pan ten szumnie
podaje, że ma 15 członków (tyle miał przy rejestracji stowarzyszenia). Jak nam wiadomo występuje jednoosobowo
wspierany przez żonę i może 1–2 osoby.
Aktualnie w stosunku do niego postępowanie prowadzi
Powiatowy Inspektor Budowlany, które dotyczy nieprawidłowej zabudowy i sfałszowania dokumentów podczas
wydawania zezwolenia na przyłącze gazowe.
I tak wszystkie te dotychczas wymienione już wydarzenia jak specustawa, prawo budowlane, działania NIK
i Nadzoru Budowlanego czy ostatnio nowy projekt PiS
wywoływane są i inspirowane przez takie osoby i stowarzyszenia jak nasze w Olsztynie czy inne w Bydgoszczy
i na Podkarpaciu.
Jest to garstka ludzi wykluczonych ze Związku, ludzi,
którzy chcą osiągać swoje, interesy lub działanie niezgodnie z naszym prawem. To oni są wykorzystywani i inspirują wrogów naszej organizacji. Świadczy to również
o posłach i członkach partii, którzy chcą ociągnąć swój cel.
Wnioskodawcą i pilotem projektu PiS jest nasz działkowiec z ROD 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim poseł
Andrzej Dera korzystający z doradców z wymienionych
już wyżej stowarzyszeń.
Rodzi się pytanie jak partia ta traktuje społeczeństwo,
bo przecież działkowe rodziny to co najmniej 12% społeczeństwa Polski.
Działkowcy w obronie ustawy o ROD złożyli 619 tys.
podpisów. Jest to powszechnie znane, a mimo to nie jest
to doceniane i dostrzegane.
PiS dąży do zlikwidowania samodzielnej, samorządnej,
niezależnej organizacji, która skutecznie walczy i broni

praw działkowców i ogrodów. PiS naraził milionowe środowisko działkowców na stres, niepewność, zachwiał spokój ludzi starszych. Zrobił to bez żadnych konsultacji.
Stwierdzić należy, że jest to arogancja i przekonanie, że
tylko ich partia ma monopol na rozum.
Projekt zakłada likwidację PZD niezależnej, samorządnej, demokratycznej organizacji. Związek nie jest organizacją nazistowską, komunistyczną czy faszystowską
– działa legalnie zgodnie z ustawą o ROD i jest zarejestrowany w KRS. Związek działa z woli działkowców, a mandaty w strukturach sprawują wybrani przez nich ludzie.
A jaka byłaby realność uwłaszczenia.
Są ogrody, które mają uregulowany stan prawny i przy
dobrej woli samorządu mogłyby być uwłaszczone. Są
ogrody, które ze względu na stan prawny nie mogłyby być
uwłaszczone. Do wielu ogrodów toczą się roszczenia osób
fizycznych i prawnych. Istnieją i funkcjonują tylko dzięki ustawie o ROD.
Szacuje się, że w skali kraju z propozycji tej mogłoby
skorzystać 15–20% ROD.
Warunkiem jakiegokolwiek uwłaszczenia, które gminy
mogłyby przeprowadzić są plany zagospodarowania przestrzennego. Wiele ogrodów nie jest w nich ujętych, a ostatnio wiele jest nieujmowanych przy opracowywaniu
nowych planów.
W projekcie zakłada się, że jedynym prawem działkowców do uwłaszczenia jest złożenie podania o preferencyjny wykup działki, a cała reszta należy do decyzji gminy.
Problemem tego typu uwłaszczenia byłyby ogrody podmiejskie. Jak wiemy działki w tych ogrodach posiadają
mieszkańcy miast, a nie mieszkańcy danej gminy, w której położony jest dany ogród. Jaki interes by miała gmina
oddając grunty za 1% wartości mieszkańcom miast, a nie
społeczności lokalnej.
Jest to świadome działanie polegające na tym, aby ludzi wprowadzić w błąd. Poprzez obiecanki zyskać poparcie, a w konsekwencji doprowadzić do likwidacji ogrodów
nie ponosząc żadnej odpowiedzialności.
Przykładem na to jest ustawa o uwłaszczeniu mieszkań
lokatorskich, która Trybunał Konstytucyjny uchylił. Kto
zwróci spółdzielniom straty, które poniosły.
W przypadku ogrodów proponuje się, aby Sejm dysponował własnością samorządów, działkowców i PZD.
Problemem są również koszty związane z ewentualnym
uwłaszczeniem, które całkowicie obciążają działkowców.
Jak wyobrazić sobie okres przejściowy od wejścia w życie ustawy do czasu wyłonienia nowych struktur. Z dniem
wejścia w życie ustawy przestają istnieć wszystkie struktury Związku, a więc również zarządy ROD.
Ogród aby funkcjonował trzeba nim zarządzać, dbać
o infrastrukturę, wykonywać bieżące remonty, czy usu76

wać awarie, opłacać należności za prąd wodę, itd. Wychodzi tu nieznajomość i arogancja, bo okres ten może trwać
bardzo długo.
Wiele zapisów w projekcie jest niezgodnych z Konstytucją RP.
I tak: Jak można rozwiązać samodzielną, samorządną
organizację jaką jest PZD.
Jak ustawa sejmowa może ingerować w role i kompetencje samorządów lokalnych itd.
Jak Fundusz Rozwoju może stać się własnością Skarbu
Państwa, skoro są to odpisy ze składek i odszkodowań pochodzących z likwidacji czyli własności działkowców.
Jak może wygasnąć prawo wieczystego użytkowania
gruntów, które by wróciły do pełnej własności gmin.
Wszyscy wiemy, że ogrody na przestrzeni lat powstawały na nieużytkach, wysypiskach. Kosztem działkowców i zakładów pracy, które je zakładały zostały doprowadzone do użytkowania. Od 1997 roku Związek zaczął
je przejmować w użytkowanie wieczyste. Przy procedurze
tej pracowało dziesiątki tysięcy działaczy społecznych
przygotowujących niezbędną dokumentację do zawarcia
aktów notarialnych. Związek wydał kilkanaście tysięcy
złotych na załatwienie tych spraw. Przypomnieć należy,
że w skali kraju mamy 67% w użytkowaniu wieczystym,
a w naszym Okręgu 98% gruntów. Autorzy tego projektu
nie znają tych faktów. Nie potrafią docenić trudu i ofiarności najbiedniejszych.
Z uzasadnienia projektu wynika, że jest to manifest polityczny, a nie uzasadnienie ustawy. Mówi się o monopolu Związku, a nie mówi się o tym, że ogrodnictwo działkowe rozwijało się ponad 100 lat. Przecież to działkowcy
walczyli o rozwój, nowe tereny o środki i własnymi rękami budowali ogrody i zagospodarowywali działki. Nikt
nie dał nam gotowych ogrodów, jednak w przeszłości dano nam warunki prawne i nieużytki. Dzisiaj próbuje się to
odebrać.
W walkę w obronie naszych wspólnych spraw włączają się wszystkie struktury Związku i działkowców. Dzięki inicjatywie i kierunku wytyczonym przez Krajowa
Radę PZD wysłanych zostało wiele petycji, apeli, protestów do Rządu, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Posłów.
Odbyło się wiele spotkań i narad z przedstawicielami Rządu (posłami, senatorami).
Udział w tej walce w mniejszym lub większym stopniu
ma cały Związek, działacze społeczni i działkowcy.
Jednak na obecną chwilę najważniejszą sprawą jest
obrona naszej Ustawy o ROD i doprowadzenie do nie-

uchwalenia przez Sejm projektu ustawy PiS. Wymaga to
szczególnej mobilizacji i zespolenia sił w całej organizacji co już wielokrotnie pokazywaliśmy w minionym czasie. Z całego kraju wysyłane są i będą protesty, stanowiska
(poczynając od Krajowej Rady poprzez OZ i Zarządy
ROD) apele, rezolucje do władz Rządowych, Marszałków
Sejmu i Senatu, Klubów Parlamentarnych, Posłów i Senatorów przeciw projektowi PiS.
My jako cały Okręgowy Zarząd bierzemy też czynny
udział. Wypracowane zostały stanowiska Prezydium OZ,
Okręgowego Zarządu, kolegium prezesów, stanowiska zebrań sprawozdawczych i pojedynczych działkowców, Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych. Odbyły się również
spotkania w niektórych miastach z posłami senatorami,
burmistrzami, prezydentami miast dotyczące ich stanowisk. Mamy zapewnienie, że stanowiska takie będą.

Panie Prezesie,
Koleżanki i Koledzy, Drodzy Goście!
Dalego tez odbywający się w dniu dzisiejszym Kongres
ma na celu przedstawienie:
– Aktualną sytuacje działkowców ogrodów i Związku,
– Jedność i integracje w całej organizacji,
– Prawdę i słuszną postawę członków naszego Związku
w obronie ustawy o ROD,
– Uświadomić przedstawicielom Parlamentu, przedstawicielom samorządów i władz lokalnych, że prawda jest
po naszej stronie,
– Ustalić wspólna metodę działania na przyszłość poprzez podjęcie stanowisk, rezolucji, apeli, itd.
Nadmienić tu należy, że w tej naszej słusznej obronie
ogrodów i Związku nieprzychylne są nam media szczególnie publiczne. Zarówno w telewizji, jak i w prasie ukazują się artykuły tendencyjne i przedstawiające Związek i
jego działaczy w złym świetle. Wynika z tego, że są sterowane i nie przedstawiają prawdy. Jest wiele przykładów
zarówno w naszym Okręgu jak i kraju. Atakuje się oddanych działaczy od Prezesa Związku poczynając poprzez
działaczy ogrodowych.
W imieniu Okręgowego Zarządu, Prezesów i Zarządów
ROD dziękujemy Prezesowi Krajowej Rady i jego członkom za rozsądne, zdecydowane podejmowanie decyzji
dotyczących ogrodów i Związku.
Nie bacząc na te wszystkie trudne sytuacje Związek
konsekwentnie i uporczywie walczy o zachowanie ogrodów dla rodzin działkowych i przyszłych pokoleń dla społeczeństwa i rozwoju miast.
Dziękuję za uwagę.
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22. Jan Kamiński OZ Warmińsko-Mazurski
Panie Prezesie
Koleżanki i Koledzy, Drodzy Goście,
Zabierając głos na I-wszym Kongresie Polskiego
Związku Działkowców, w imieniu delegacji działkowców
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego jako Prezes działkowców z terenu Iławskiego, po zapoznaniu się z kolejnym
projektem uszczęśliwienia na siłę działkowców przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczącą funkcjonowania naszej
organizacji, mówimy głośno ,,NIE” tej partii i kolejnym
partiom, które myślą podobnie.
W szerokiej dyskusji przedkongresowej, która przetoczyła się przez Warmińsko-Mazurskie ogrody na temat tego projektu, działkowcy chcą jednego, spokojnie pracować, wypoczywać i rozwijać swe ogrody, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ROD z 2005 r, ku zadowoleniu społeczności działkowej i samorządu lokalnego na tych
terenach. Rodzinne ogrody działkowe w okręgu Warmińsko-Mazurskim w odniesieniu do terenów iławskich to ponad 90 h z wieloletnią tradycją (niektóre ze stażem
50-letnim jak ROD ,,Grządka”), na stałe wkomponowane
zostały swym urokiem, zielenią w piękny krajobraz miasta – przy likwidacji tych ogrodów tak pięknego miasta
już by nie było. Przy dużej pomocy organizacji, ZO PZD
i samorządu lokalnego z nieurodzajnych terenów, wysypisk śmieci – działkowcy przy dużym wysiłku fizycznym,
stworzyli piękne ogrody, które cieszą nie tylko samych
działkowców, ale i społeczność lokalną. To tu na tych
ogrodach działkowych, młodzież szkolna poznaje tajniki
przyrody i uczy się pracy. Autorom tego projektu, wcale
nie chodzi o dobro działkowców – ten projekt ustawy to
mydlenie oczu działaczy PiS, chodzi o likwidację PZD,
który skutecznie od ponad 25 lat broni ogrody i ustawy
o ROD, która jest dla tej partii barierą do swobodnego
przejmowania gruntów. Działkowcy są już zmęczeni ciągłą, od ponad 25 lat walką, mimo tego staną do kolejnej
obrony, a gdy zajdzie potrzeba będą swych ogrodów bronić
w manifestacjach ulicznych, gdyż wiedzą, że walczyć będą,
o słuszną sprawę istnienie tych ogrodów. Jako radny samorządu, doskonale rozumiem, co by się stało z ogrodami, po
wejściu w życie tego projektu ustawy, autorstwa PiS-u.
Obowiązująca Ustawa o ROD z 2005 r., w pełni zaspakaja oczekiwania użytkowników działek, zapewnia ochronę prawną i gwarantuje spokojny wypoczynek rodzinom

działkowym. Użytkownicy działek, to w większości ludzie w podeszłym wieku, którzy oczekują spokojnego wypoczynku, a nie ciągłego bycia w niepokoju o dalszy los
swych działek. Dlatego działkowcy naszego Okręgu nie
widzą żadnej potrzeby zmian w obowiązującej ustawie.

Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Goście!
Jest nas wielu, ponad 5 tys. ogrodów to nie 1 mil. a około 5 mln. osób zainteresowanych utrzymaniem i funkcjonowaniem obecnego systemu organizacji działkowej. To
duża siła, która może zaważyć na każdych wyborach. My
działkowcy, będziemy konsekwentni i solidni w działaniach zmierzających do odrzucenia tego PiS-owskiego zamachu na ogrody działkowe. Moi koledzy działkowcy,
często przy takiej kolejnej akcji pytają, dlaczego partia,
która w swej nazwie szczyci się „prawem i sprawiedliwością” tak nienawidzi działkowców, jest jedno wytłumaczenie, bo partii tej przeszkadza, że jesteśmy tak silni i dobrze
zorganizowani w walce o swe słuszne sprawy. Należałoby zapytać PiS, czy rzeczywiście w naszym kraju nie ma
pilniejszych spraw do rozwiązania, ze względu na ich powszechność i wagę, takich jak; wykorzystanie funduszy
europejskich, uzdrowienie służby zdrowia czy stabilizacja gospodarcza. Ale dla polityków tej partii zbyt trudne to
zadania.
Dobrze się stało, że odbywa się Kongres działkowy
w tak ważnej sprawie dla działkowców. Za pośrednictwem
tego Kongresu społeczeństwo naszego kraju, dowie się
o właściwym obliczu tego projektu ustawy, który został
przygotowany przez PiS.
Działkowcy Okręgu Warmińsko-Mazurskiego mają nadzieję, że nasze Państwo i Jego Parlament będzie jak dotąd, dobrze służył obywatelom i bronić dorobku ponad
100-letniej tradycji polskiego ruchu działkowego.
Działkowcy to rodzina zwarta „cicha i pracowita”, ale
jak trzeba to umie o swoje powalczyć i dać właściwą zapłatę w kolejnych nadchodzących wyborach parlamentarnych i samorządowych tym, którzy rozumieją i bronią
słusznych spraw działkowców.

23. Mirosław Nowak OZ Sudecki
Jestem przeciwko projektowi PiS dotyczącego uwłaszczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych i związanej
z tym likwidacji istniejącego Polskiego Związku Działkowców. Propozycje PiS-u na wykup od Skarbu Państwa

działek nie jest do przyjęcia ze względów finansowych,
gdyż członkami są przede wszystkim emeryci i renciści
oraz osoby bezrobotne lub o niskich dochodach. Tylko
niewielka część członków ROD to ludzie zamożni, któ78

rych byłoby stać na pokrycie kosztów związanych
z uwłaszczeniem.
Konstytucja RP gwarantuje obywatelom prawo do wypoczynku i rekreacji, a dla wielu działkowców i ich rodzin ogródek jest jedynym dostępnym sposobem wypoczynku, gdyż wczasy poza miastem są dla nich za drogie.
Ponadto ogródek jest też sposobem na poprawę budżetu
domowego i wyżywienia rodziny.
Projekt PiS zniósłby zasadę równości poprzez dzielenie
na biedniejszych i bogatych oraz prowadziłby do dalszego ubożenia społeczeństwa. Proponowane rozwiązania nie

byłyby sprawiedliwe, gdyż wykluczałyby uboższych obywateli ze sprawiedliwego dostępu do dóbr materialnych
w demokratycznym państwie.
Ponadto proponowane rozwiązania doprowadzić mogłyby do rozdrobnienia własności i utrudniłby podęcie
planowanych inwestycji.
Opowiadam się za utrzymaniem Rodzinnych Ogrodów
Działkowych i Polskiego Związku Działkowców w obecnej tradycyjnej i sprawdzonej formie i sprzeciwiam się
zmianom proponowanym przez PIS.

24. Stanisława Bardzka OZ Łódzki
Ostatnie kilka lat, a zwłaszcza miesięcy, życie Polskiego Związku Działkowców zdominowała walka o prawa
jego członków. Wszyscy żyjemy nadzieją, że uda się ją
wygrać. To powoduje, że potrafimy zjednoczyć swoje siły, zorganizować się i, jak dotąd, skutecznie działać. Warto też przypomnieć, że nie walczymy o jakieś nowe prawa
czy przywileje, lecz o zachowanie dotychczasowych zasad
funkcjonowania ogrodnictwa działkowego.
Jeśli będziemy skuteczni i wygramy walkę o nasze prawa, postarajmy się zaraz potem przenieść tę skuteczność
na przeciwny biegun, tj. na obowiązki członków PZD.
Udoskonalmy nasz Statut i Regulamin w ten sposób, aby
zawierały one przepisy i narzędzia, które budzą respekt
i umożliwiają szybkie, skuteczne działania zarządów ROD

w celu egzekwowania obowiązków od działkowców, tj.
poszanowania powierzonej ziemi, prawidłowej uprawy
i estetyki działek, ochrony środowiska, zasad współżycia
społecznego, bezpieczeństwa, bieżącego regulowania należności. Niech nie będą potrzebne monity, komisje rozjemcze, niech nie będzie rupieciarni i składowisk śmieci,
wandalizmu i kradzieży. Wykluczajmy sami z naszego
grona członków uchylających się od podstawowych obowiązków wynikających z naszych przepisów i nie czekajmy, aż zrobi to za nas ustawa.
Udowodnijmy nie tylko innym, ale sami sobie, jak bardzo zależy nam na naszych ogrodach.
Serdecznie pozdrawiam uczestników Kongresu i całą
społeczność działkowców.

25. Stanisława Zimoch OZ Łódzki
Szanowni Działkowcy z Rodzinnych
Ogrodów Działkowych i Państwo zaproszeni
na I Kongres Polskiego Związku Działkowców!
Zacznę od pytania:
Czy Państwo Polskie zaczęło istnieć od 1990 roku, jak
to sugeruje w swoim uzasadnieniu projektu ustawy
o ogrodach działkowych Pan Poseł Andrzej Mikołaj Dera?
Mnie uczono w szkole, że Państwo Polskie powstało
1000 lat wcześniej. W okresie tego tysiąca lat powstawało wiele dobrych i złych idei samorządności, niezależnie
czy to były czasy: zaboru, komuny, czy Polska Niepodległa. Naszej „matce ziemi” jest wszystko jedno, jaki tytuł
własności ma użytkownik tego skrawka ziemi. „Ona” odwdzięcza się temu kto o „Nią” dba, a nie jakie tytuły nadania, czy własności posiada.
Panowie Posłowie, nie bałamućcie nas pięknymi słowami o tytule własności i tym, że nie musimy wykupić jeśli
nas nie stać, bo możemy być użytkownikami, najemcami,
czy jak kto chce nazywać, ale sami wiecie jak się tymi

ludźmi poniewiera w Rzeczpospolitej Polskiej, co to między właścicielami się plączą. Dobrze też wiecie, że w „Naszej Demokracji”, jeśli urzędnikowi się zamarzy lub
„ktoś” zasobny mu w tych marzeniach „pomoże” przez
Nasz teren przeprowadzić drogę, wybudować market itp.,
aby tylko „Matkę ziemię” zabetonować, to on to zrobi
i wtedy na nic nam ten tytuły własności, plany zagospodarowania przestrzennego i inne zapisy, kiedy to nawet Konstytucję się zmienia dopasowując ją do potrzeb rządzących, a nie do potrzeb milionów ludzi.
Ogrody działkowe tworzy olbrzymia rzesza ludzi: rodzin o niewielkich dochodach w większości emerytów
i rencistów często schorowanych, robotników, bezrobotnych, inteligencji, a coraz częściej ludzi młodych. Rzesza
ludzi mieszkających głównie w miejskich blokowiskach.
Pytam Panów Posłów – czy wiecie ilu z tych ludzi stać na
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kawiarnię, teatr, kino, wycieczki, o wczasach nie wspomnę? Ilu emerytów i rencistów nie wykupuje leków zapisanych przez lekarza? U większości tychże ludzi roczny
dochód to Wasza miesięczna pensja. Wiem o tym nie ze
słyszenia, lecz z własnego doświadczenia. Jestem jedną
z Nich. Jestem emerytką żyjącą wśród Nich z emeryturą
1 100 zł po 35 latach pracy. Tego losu sami sobie nie zgotowaliśmy.
Ogrody działkowe to jest całe nasze życie. Nie jedziemy
na wczasy, dzieci i wnuki na kolonie, ale za to uprawiamy
warzywa, owoce ekologiczne na skrawkach ziemi niejednokrotnie pozyskanych z nieużytków, gruzowisk, dzikich wysypisk śmieci. Nie jestem gołosłowna, sama mam działkę
na terenie gdzie było dzikie wysypisko śmieci i mokradła.
Mój ogród zlokalizowany jest na terenie wiejskim. Mogę
ręczyć iż 25 lat temu rolnik śmiał by się do rozpuku, gdyby mu powiedziano, że na tym kawałku ziemi będą rosnąć
i wydawać urodzajne plony warzywa, drzewa i krzewy
owocowe, pachnieć kwiaty, szemrać strumyki, w oczkach
wodnych kumkać żaby zadowolone, wśród nas znajdą miejsce na swój wylęg i mieszkanie dzikie kaczki, a o świcie
budzić nas będą swoim śpiewem słowiki.
Rodzinna atmosfera panująca w ogrodach działkowych
to przeciwieństwo izolacji panującej powszechnie na wielkich osiedlach. Ja we własnym bloku nie znam wszystkich sąsiadów mimo, iż mieszkam tam 30 lat. Natomiast
w ogrodzie znam większość sąsiadów i ich rodziny, pomimo iż z przyczyn oczywistych nie przebywam na niej
cały rok. Tutaj mamy przyjaciół, z którymi mamy wspólne tematy niezależnie od tego, czy ktoś przynależy do jakiej opcji politycznej, czy też nie, jak ja. Odnajdujemy
radość życia w otoczeniu zieleni, zażywając ruchu przez
co jesteśmy zdrowsi nie będąc w ten sposób ciężarem dla
Państwa. Niejednokrotnie ruch ten jest wymuszany przez
„Naszą matkę ziemię” bo powszechnie wśród nas działkowców wiadomo, „że jak zarośnie to nie urośnie”. W naszym ogrodzie działkowym wychowały się już trzy pokolenia, nasze dzieci nauczyły się obcować z przyrodą i ją
szanować, bez nakładów państwa stają się pełnowartościowymi obywatelami naszego kraju. Setki zaoszczędzonych pieniędzy związanych z edukacją.
Czy któryś z Panów Posłów pokusił się i policzył wydatki, jakie ponoszą władze miejscowości z tytułu utrzymywania terenów zielonych?
Przytoczę przykład miasta Łodzi, na 700 hektarów użytkowanych terenów przez działkowców władze miasta
przeznaczyły 8 000 zł w 2008 r. A czy ktoś sprawdził, jakie kwoty przeznaczane są na utrzymanie choćby najmniejszego parku w mieście. Na działkach przebywa dużo
zwierząt: psy, koty, czy z tego powodu działki są (przepraszam za słownictwo) obesrane i władze samorządowe
z tego tytułu ponoszą koszty oczyszczając te tereny?
Kolejne oszczędności w budżecie państwa.
Teraz spróbuję policzyć częściowo nasze wydatki dotyczące wykupu i użytkowania działek zgodnie z projektem

PiS-u. Przeczytałam „Projekt Ustawy o ogrodach działkowych” i stenogram z posiedzenia Sejmu RP odbytego
w dniu 2 lipca br. dotyczący tego projektu ustawy i odniosłam wrażenie, że Poseł Andrzej Mikołaj Dera omawiał
zupełnie inny „Projekt Ustawy”.
1. Wykup działki to nie koszt kilkuset złotych, lecz kilkudziesięciu tysięcy złotych, w najlepszym razie kilku tysięcy złotych przy dobrej woli gminy lub miasta, licząc
tylko 1% wartości ziemi ustalonej przez gminę czy miasto.
2. A do tego kilkanaście tysięcy złotych kosztów, żeby
uzyskać jeden papierek pt.: AKT NOTARIALNY
3. A użytkowanie własności, najmu czy innego tytułu, to
nie koszt jednego czy dwu groszy za m2 działki. Są jeszcze tereny wspólne. Dojdzie podatek płacony co rok, to
podatek od altan, budynków gospodarczych, świetlic, placów zabaw itp., a może władzom przypomni się o opłatach za pobór wód podziemnych (w tym roku wygraliśmy
sprawę i jesteśmy zwolnieni z opłat w przypadku posiadania studni głębinowych).
4. Koszty utrzymania „zarządu” będą niemałe, bo to nie
będą pieniądze symboliczne w formie nagrody za cały rok
działalności. Tak, tak koszty utrzymania zarządu wspólnoty – będą to ludzie na etatach bo to wy Panowie Posłowie to uchwalicie w art. 16. Wyraźnie tego nie zapisaliście,
ale jeśli piszecie w tymże art. w pkt. 3 na końcu zdania takie słowa „(…) lub spoza ich grona” to wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze dla zarządu. Przecież nikt na etacie
nie będzie bez pensji. A co z kosztami pracowników gmin
i miast zajmującymi się naszymi sprawami?
To tylko część wydatków które będziemy musieli ponieść gdyby weszła w życie ustawa. Lista opłat będzie długa jak za prąd czy gaz. Pozwolicie Państwo, że odniosę
się do wypowiedzi posłanki Marii Zuby z dnia 2 lipca br.
wypowiedzianej w trakcie dyskusji sejmowej.
Tak to Prawda, „(...) że dziś niczego się nie dostaje”(…).
Owszem, tylko Wy Posłowie niczego nam nie daliście po
1989 roku. Wy taki stan zastaliście. Dlaczego chcecie nam
te skrawki ziemi zabrać? W imię czego?
Ponadto chce się stworzyć nam wizję szklanych domów
tylko czyim kosztem?! Jak zwiększyć powierzchnię działki, która przysługiwałaby wykupującym działkowcom.
Jak to możliwe, przecież gmina nie dołoży gruntu? Wiadomo jak to się będzie odbywać. Ten kto ma pieniądze (to
niewielka grupa) wykupi nawet do 1 500 m2 na mocy ustawy, tak, wykupi działkę biednego sąsiada lub dwóch, których nie będzie na to stać.
Szanowni zgromadzeni w tej całej spawie nie chodzi o
ustawę i nasze rzekome dobro, lecz panom Posłom PiS-u
chodzi o Pana Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.
I po to jest potrzebna ustawa. Pan poseł Arkadiusz Czartoryski wręcz mówi: cytuję fragment wypowiedzi z dyskusji w dniu 2 lipca br. „(…) O to również w III Rzeczpospolitej nic się nie zmieniło w tym względzie. Prezesem PZD jest oczywiście Pan Eugeniusz Kondracki (…)”.
Tak, Panie Pośle Czartoryski, jest i Polski Związek Dział80

kowców prowadzi dobrze. Ma ogromne doświadczenie i
wie jak bronić naszych działek.
Panowie Posłowie PiS-u w dobie głoszenia w Polsce haseł demokracji, wolności oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego, chcecie Ustawą, po 112 latach, rozwiązać
samodzielną dobrze funkcjonującą organizację społeczną
jaką jest PZD i podporządkować Nas gminom i ich urzędnikom?!
Na koniec chciałabym abyśmy wrócili się wspomnieniami do 8 września 2007 r. do Krajowych Dni Działkow-

ca w Częstochowie i do mszy świętej na Jasnej Górze
w Bazylice, gdzie ksiądz zaapelował do zebranych działkowców „(…) nie dajcie sobie zabrać tych skrawków ziemi, które przemieniliście z nieużytków w oazy zieleni,
radości i szczęścia i walczcie o Nie jak o niepodległość”.
A ja w imieniu rzeszy nas działkowców z tego miejsca
chciałabym zaapelować do naszych posłów parafrazując
słynny cytat „(…) przekujcie swe „miecze” na lemiesze
(…)” i pomóżcie nam w spokoju uprawiać naszą wspólną ziemię.

26. Józef Staniszewski OZ Świętokrzyski
Szanowne Koleżanki i Koledzy Działkowcy!
Solidaryzując się z Krajową Radą PZD i z Wami – Koleżanki i Koledzy Działkowcy – tak licznie tu zgromadzonymi, reprezentującymi całą Polskę, przybywamy też tu
dziś i my, przedstawiciele blisko dwudziestotysięcznej
grupy rodzin działkowców Ziemi Świętokrzyskiej, użytkujących swe działki w 80 ogrodach działkowych – by
bronić dotychczasowej Ustawy z 8 lipca 2005 roku – naszej podstawowej Konstytucji działkowej i dokumentu,
który obejmuje całokształt spraw związanych z ich funkcjonowaniem, mających w Polsce bogatą tradycję i które
w większości legitymują się około 100-letnim okresem
istnienia. Dodajmy też, że przeważająca część ogólnej powierzchni powstała zwłaszcza w okresie przemian ustrojowych, na początku lat 80-tych, często na wysypiskach
i gruntach będących nieużytkami.
Dziś są one – obok parków i zieleni miejskiej w wielu
miastach i miasteczkach naszego województwa dumą
i ozdobą, zielonymi enklawami i oazami dla ponad 20-tysięcznej rzeszy ludzi, którzy swymi rękami budowali te
ogrody, a którzy dziś są już ludźmi w podeszłym wieku:
emerytami i rencistami, a także bezrobotnymi należącymi dziś do społeczności o najniższych płacach i najniższym usytuowaniu materialnym.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku w obronie której złożyło podpisy ponad 620 tysięcy
działkowców, w tym ponad 14 tysięcy z naszego województwa (tj. 75% ogółu działkowców) musi dalej funkcjonować!!! Tego domagali się działkowcy zebrani na
Walnych Zebraniach Sprawozdawczych, tego też domagali się przedstawiciele Przedkongresowej Kieleckiej Konferencji, odbytej 17 czerwca 2009 bieżącego roku,
w podjętych stanowiskach, listach i apelach skierowanych
do Sejmu, Senatu i Rządu, Klubów Parlamentarnych i Posłów Ziemi Świętokrzyskiej.
Dziś, tu, na I Kongresie PZD, w obecności tak dużej reprezentacji działkowców, ponawiam ten apel i ufam, że
dzięki tej Ustawie (z 2005 roku) nasi działkowcy nie zostaną wyrugowani ze swych działek, a ich prawa zostaną
w pełni uszanowane. Nasze Rodzinne Ogrody Działko-

we, świadome swych braków i słabości, to nie relikty PRL
– u, które należy zlikwidować, „to żywe organizmy, tętniące życiem i pracą setek tysięcy polskich rodzin, ludzi starych, młodych i dzieci”.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Wszechstronna analiza i ocena prawna zapisów w nowym projekcie Ustawy PiS nakazują już na wstępie ich
odrzucenie, gdyż:
– projekt Ustawy PiS o ogrodach działkowych pozbawia
działkowców wszelkich praw zagwarantowanych Ustawą
z 8 lipca 2005 roku o ROD,
– proponowane rozwiązania w projekcie Ustawy nie są
potwierdzeniem uwłaszczenia działkowców, ale ich wywłaszczenia z użytkowanych działek i udostępnieniem terenów ROD inwestorom i deweloperom,
– projekt ustawy narusza przepisy Konstytucji RP
a w szczególności związane z delegalizacją PZD – społecznej organizacji, bez podstaw prawnych wynikających z art.
13 Ustawy Zasadniczej i nacjonalizacji majątku Związku,
– nastąpi likwidacja ruchu ogrodnictwa działkowego o
ponad 10-letniej tradycji.
Na tej podstawie Świętokrzyska Organizacja PZD:
– popiera dotychczasowe działania Krajowej Rady PZD
i Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w obronie Ustawy z 8 lipca 2005 roku,
– domaga się utrzymania PZD – jedynej organizacji broniącej praw działkowców i ROD,
– opowiada się za odrzuceniem projektu PiS o ogrodach
działkowych i pozostawieniem ogrodów w dotychczasowym stanie prawnym,
– sprzeciwia się uwłaszczeniu działkowców jako swoistej formie wywłaszczenia użytkowników działek i niszczeniu dorobku wielu pokoleń,
– opowiada się za stabilnością istniejących ogrodów
i struktur PZD oraz utrzymaniem dotychczasowego porządku prawnego.
Równocześnie Okręgowa Konferencja Przedkongresowa
PZD w Kielcach zwraca się do Kongresu PZD w Warsza81

wie o dalsze podtrzymywanie jedności ruchu ogrodnictwa
działkowego, niezbędnej do przeciwstawienia się wszyst-

kim nieprzychylnym siłom, dążącym do unicestwienia wielopokoleniowego dorobku działkowców i ich rodzin.

27. Ryszard Książczyk OZ Łódzki
Szanowne Koleżanki i Koledzy Działkowcy!
Dobrze się stało, że najwyższe gremium polskich działkowców – Kongres PZD – może wypowiedzieć się
w sprawie, która bulwersuje, niepokoi i budzi dezaprobatę działkowców.
Zatroskanych nie tylko zagrożeniem bytu ich organizacji, do której przystąpili dobrowolnie, ale także zatroskani przyszłością użytkowanych ogrodów działkowych wypracowanych z wielkim nakładem czasu, pracy środków finansowych przez pokolenia dzisiejszych emerytów i rencistów. Dla nich i ich rodzin szczególnie działki
są bardziej niż kiedykolwiek potrzebne – jako miejsce rekreacji, wypoczynku, zdrowych ekologicznych oraz tanich owoców, warzyw i kwiatów.
W środowisku działkowców z całkowitym niezrozumieniem odbiera się dążenia przedstawicieli PiS-u do ograniczenia roli i znaczenia ogrodów działkowych poprzez
zamiar wprowadzania zmian w ustawie o rodzinnych
ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku.
Zawarte w obowiązującym ustawodawstwie regulacje
funkcjonowania ROD zapewniają realizacje wszystkich
standardów demokratycznej i nowoczesnej organizacji.
Przez 4 lata funkcjonowania ustawa sprawdziła się i nie
widzimy potrzeby jej zmiany.
Mamy świadomość, że propozycja dotycząca likwidacji
PZD - samorządowej, samodzielnej organizacji społecznej
posiadającej status osoby prawnej i nacjonalizacja jej majątku, to zagrożenie dla skutecznej ochrony ogrodów
i ustawy z 8 lipca 2005 r. Przypomina ona niechlubne
przykłady z odległej i bliższej przeszłości, po 1945 – wywłaszczenia i nacjonalizacja przemysłu, reforma rolna,
a po 1989 likwidację PGR, czy ostatnie uwłaszczenie
spółdzielców mieszkaniowych.
To rażące naruszenie wolności i praw obywatelskich, to
nie ma nic wspólnego ze znaczeniem słów zawartymi w nazwie partii firmującej te niezgodne z Konstytucją pomysły.Nie ma chyba precedensu w cywilizowanym świecie,
by legalną organizację z ponad 100-letnia tradycją pozytywnego działania stawiać w stan zagrożenia jej bytu.

Projekt ustawy nie zawiera żadnych gwarancji, że działkowcy polepszą stan formalno-prawny posiadanych działek, przysporzyć to tylko może obciążenie dodatkowymi
kosztami i opłatami nie zawsze możliwymi do realizacji.
A obiecane uwłaszczenie będzie iluzoryczne, tak samo jak
możliwości wykupu, które będzie uzależnione od dobrej
woli gmin.
Sprzeciw budzi także zamiar podziału działkowców na
lepszych i gorszych-właścicieli i gorszych-dzierżawców
– nieść to może zaczyn wielu nieprzewidzianych i niepotrzebnych konfliktów w stabilnych na dzień dzisiejszy środowiskach ogrodowych(wystarczy obserwować doświadczenia uwłaszczeniowe na mieszkaniach spółdzielczych
i komunalnych).
Autorzy zmian to niewielka grupa sfrustrowanych działkowców oraz ludzi zainteresowana iluzorycznymi korzyściami, którzy dla własnych partykularnych interesów
gotowi są poświęcić tysiące ogrodów i działkowców.
DLATEGO? Unowocześniajmy Związek i obowiązujące w nim uregulowania prawne, tak by odpowiadały oczekiwaniom, zarówno działkowców jak i społeczności lokalnych oraz wyzwaniom współczesności.
Nie pozwólmy zmarnować dotychczasowego dorobku
milionów działkowców i ich rodzin. Nie pozwólmy zniszczyć dorobku PZD, tego co jest dobre i dobrze służy ludziom, środowisku naturalnemu.
Apeluję do obecnych na naszym Kongresie parlamentarzystów o odrzucenie projektu PiS-owskiej ustawy, nie
niszczcie tego co sprawdziło się w życiu i praktyce, nie
niszczcie dorobku pokoleń, nie marnujcie tego co funkcjonuje zgodnie z wolą większości działkowców.
W demokratycznym obywatelskim państwie nie można
lekceważyć i ignorować 614 tys. głosów i ich rodzin – wyrażonych w obronie obecne stanu prawnego ROD i PZD,
jak również determinacji tych wszystkich, których wyrazicielem jest dzisiejszy Kongres.
Pozwólcie działkowcom spokojnie użytkować swoje
działki.

28. W. Widawski OZ Sudecki
Szanowni delegaci!
Zebrani na pierwszym Kongresie Działkowców występuję w imieniu działkowców zrzeszonych w Polskim
Związku Działkowców w Ogrodzie Rodzinnym Działko-

wym ROD „Kolejarz” w Kłodzku stanowczo protestujemy przeciwko projektowi ustawy tworzonej przez PiS
o samorządowym ogrodnictwie działkowym. Nasi dział82

kowicze to w większości ludzie starsi, którzy całe swoje
życie poświęcili dla dobra Ojczyzny. Teraz przez wprowadzenie tej ustawy zostaną pozbawieni ogrodów działkowych, które to są dla nich jedyną w zasadzie rozrywką.
Proponowane rozwiązanie jest wylewaniem razem dziecka z kąpielą. Działkowcy będą zdani na łaskę urzędnika
gminy, który to będzie decydował o wykupie działki lub
jej dzierżawie. Większość działkowców to ludzie biedni
niemający pieniędzy na wykup działki nie mówiąc
o dzierżawie. W obecnej chwili już płacą za działkę w ratach gdzie kwoty sięgają za działkę o powierzchni 300 m2
rzędu 60 zł. A po wprowadzeniu ustawy te stawki wzrosną
diametralnie. W myśl ustawy musi być utrzymywane wła-

dze ogrodu, które to będą opłacane, a w obecnej chwili
władze w ogrodach działkowych działają społecznie. Mając na uwadze przyszłe wybory do samorządów lokalnych
jak i wybory parlamentarne proponuję tak zmobilizować
nasze środowisko, aby wprowadzić naszych przedstawicieli do władz lokalnych, a potem do sejmu i senatu.
W ten sposób musimy wyrazić dezaprobatę przeciwko
bzdurnym decyzją naszych wybrańców, którzy są oderwani od spraw ludzkich, którymi się podobno bardzo przejmują. Tym sposobem będziemy mieli realny wpływ na
tworzenie właściwego prawa przyjaznego ludziom, a nie
elitom.

29. Aleksander Pugacewicz OZ Podlaski
STANOWISKO-PROTEST
Z upoważnienia Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Kopernika w Białymstoku, zgodnie ze stanowiskiem z Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD z dnia 25.04.2009 r., a więc w imieniu działkowców z ROD im. M. Kopernika w Białymstoku:
Wyrażam zaniepokojenie przekazaniem do Sejmu RP
przez przedstawicieli partii Prawa i Sprawiedliwości nowego projektu Ustawy o ogrodach działkowych zakładającej likwidację Polskiego Związku Działkowców i przejęcie
jego majątku przez Skarb Państwa, a majątku znajdującego się w ogrodach działkowych – przez Gminy.
Taka treść Ustawy jest niezgodna z Konstytucją RP
i ewentualne wprowadzenie jej w życie może doprowa-

dzić do zagrożenia całego ruchu działkowego w kraju, tj.
do likwidacji większości ogrodów działkowych szczególnie w miastach i wykorzystywanie terenów ogrodów na
cele komercyjne.
Dlatego też działkowcy protestują przeciw likwidacji
dobrze działającej społecznej organizacji, jaką jest Polski
Związek Działkowca bronią aktualnie obowiązującej
Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8.07.2005 r.,
która gwarantuje dobre warunki działalności i rozwoju
ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Stąd też ostateczny wniosek: Projekt Ustawy PiS powinien być odrzucony przez Sejm RP jako niezgodny z Konstytucją RP już w pierwszym czytaniu.

30. Bolesław Mikołajczyk OZ w Elblągu
Dzisiejszy Kongres Polskiego Związku Działkowców
poprzedzony był Konferencjami Przedkongresowymi organizowanymi przez Okręgowe Zarządy PZD. Uczestnicy takiej Konferencji przeprowadzonej w Elblągu przyjęli
stanowisko w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych złożonego do Laski Marszałkowskiej przez grupę posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zostało ono
przekazane do Marszałka Sejmu, do wszystkich Klubów
Parlamentarnych, do Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Jednocześnie uczestnicy tejże Konferencji zobowiązali
mnie do przedstawienia na Kongresie Polskiego Związku
Działkowców wspólnego stanowiska organów statutowych PZD Okręgu Elbląskiego to jest Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej co niniejszym czynię.
Ze wszech miar negatywnie oceniamy kolejną już inicjatywę Prawa i Sprawiedliwości co do podjętych działań
związanych z treścią projektu ustawy o ogrodach działko-

wych. Projekt ten nie dotyczy zmian co do trybu, zasad
czy sposobu organizacji i funkcjonowania Polskiego
Związku Działkowców lecz jednoznacznie dąży do likwidacji PZD doprowadzając do jego delegalizacji przy jednoczesnej nacjonalizacji jego majątku. Do pozbawienia
działkowców wszelkich praw będących ich udziałem. Takie właśnie cele zakłada projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zawarte
w niej zapisy dają pewność, że po wejściu w życie tej ustawy polski ruch ogrodnictwa już nigdy nie będzie miał
szansy na odrodzenie się. Nie będziemy mieli możliwości
wspólnego zorganizowania się i działań w obronie naszych praw, bo nie będziemy już mieli żadnych praw.
W okresie kilku ostatnich lat jest to kolejny projekt a
wszystkie z nich niewiele się od siebie różniły. Za każdym
razem znawcy sprawy i prawa stwierdzali, że proponowane w projektach rozwiązania naruszają szereg zapisów zawartych w Konstytucji RP. Akcentowano również brak
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korelacji z innymi obowiązującymi w kraju aktami prawnymi. Taki stan jest niedopuszczalny. Jesteśmy zdumieni,
że autorzy projektu nie wyciągnęli żadnych wniosków
z poprzednio podejmowanych działań i znowu przedstawiają jak twierdzą fachowcy projekt ustawy będący w
wielu punktach sprzeczny z obowiązującym prawem. Jest
to projekt wadliwy i niespełniający nawet, wymaganej
przez Konstytucję RP zasady przyzwoitej legislacji. Niezrozumiałym jest dla nas fakt, że w projekcie ustawy zakłada się w majestacie prawa likwidację Polskiego Związku Działkowców oraz nacjonalizację jego majątku wypracowanego na przestrzeni wielu lat przez pokolenia
działkowców i przejęcie go wraz ze środkami finansowymi na rzecz Skarbu Państwa. Pomysł autorów, aby doprowadzić do likwidacji i grabieży majątku PZD jest niezgodny z Konstytucją.
Zorganizowany ruch ogrodnictwa działkowego, jako
zjawisko społeczne istnieje w naszym kraju już od 112 lat.
Na przestrzeni tych lat na trwałe zapisał się w politykę
społeczną Państwa, a także w jego historię. Wyrazem tego jest zawarty w obowiązującej Ustawie o rodzinnych
ogrodach działkowych zapis w art. 1 ...„istnienie i rozwój
rodzinnych ogrodów działkowych jest przejawem świadomej polityki Państwa w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa”.
W swoich wystąpieniach wszyscy uczestnicy życia politycznego twierdzą że żyjemy w demokratycznym państwie. Ciągle głoszone są hasła o budowie społeczeństwa
obywatelskiego, hasła o demokracji i wolności, o tym, że
żyjemy w państwie prawa, a Konstytucja zapewnia swobodę zrzeszania się Obywateli RP. Jednoznacznie z tego
wynika, że o losach legalnie istniejącego Związku decydują jego członkowie, którzy dobrowolnie do niego wstąpili, a nie grupa osób, która chce umożliwić wybrańcom

wzbogacenie się naszym kosztem. Przecież nie wolno zapominać o ponoszonych przez wiele lat nakładach finansowych na uzbrojenie terenu, rozwój i rozbudowę infrastruktury ogrodów działkowych. Wszystko, to efekt naszej ciężkiej pracy i naszych środków finansowych. Teraz
to wszytko chce się nam zabrać. Może trafniejszym określeniem byłoby słowo ukraść. Nie wyrażamy zgody, aby
w imię partyjnych interesów, zniszczyć ponad 100-letni
dorobek i tradycje polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Nie pozwolimy by taka sytuacja zaistniała. W poprzednich latach dawaliśmy przykłady, że w chwilach
zagrożeń naszej organizacji i działań na jej szkodę potrafimy jednocząc się skutecznie bronić naszych praw. To nie
jest straszenie, ale nie wolno zapominać, że w naszym
Związku zrzeszonych jest milion członków co stanowi
z ich rodzinami prawie cztery miliony Obywateli RP.
Wszyscy jesteśmy pełnoletni i posiadamy bierne i czynne
prawo wyborcze. Pamiętajmy w jedności nasza siła. Organy statutowe Okręgu Elbląskiego zdecydowanie negatywnie oceniają projekt ustawy o ogrodach działkowych
autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nikt z naszego środowiska nie widzi potrzeby ani uzasadnienia zmiany istniejącego porządku prawnego. Polski Związek Działkowców godnie broni praw i interesów zrzeszonych
w nim członków. Nie ma więc potrzeby by niszczyć to co
dobre i co sprawnie funkcjonuje. O przyszłości naszej organizacji chcemy sami podejmować decyzje. W pełni akceptujemy działania podejmowane przez Krajową Radę
PZD w obronie naszej organizacji.
Zwracamy się do wszystkich Parlamentarzystów aby nie
uszczęśliwiali na siłę działkowców. Jesteśmy przekonani,
że Sejm RP w pierwszym czytaniu odrzuci projekt o ogrodach działkowych złożony przez Prawo i Sprawiedliwość
do Laski Marszałkowskiej w dniu 23 marca 2009 roku.

31. Józef Romanowski OZ Szczecin
Szanowni Państwo!
Organizacja społeczna, pozarządowa - jaką są Rodzinne Ogrody Działkowe w Europie i w Polsce. Ogrody spełniają funkcję ekonomiczną ekologiczną rekreacyjnązdrowotną służą do utrwalania więzi rodzinnych i służebną funkcję dla społeczności lokalnych. Ogrody przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego
i uczestniczą w realizacji celów publicznie pożytecznych.
Milionowa organizacja Działkowców, przez ostatnie lata,
jest bezustannie atakowana i usiłuje ją zlikwidować PiS.
W dobie kryzysu jest bardzo pomocna społeczeństwu
i działa na terenie całego kraju. Jest dobrze zorganizowana, o czym świadczy odbywający się Kongres. Ogrody
wspierają własnymi produktami Domy Dziecka, szkoły,
hospicja, najuboższych, oraz organizują wypoczynek dla
ubogich osób starszych. Podstawowym celem PZD jest
rozwój ROD zapewniając członkom i rodzinom aktywny

wypoczynek, prowadzenie upraw ogrodniczych na własne potrzeby, przywracanie społeczności zdegradowanych
nieużytków, kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
ochrona środowiska i podnoszenie standardów ekologicznych i bytowych dla działkowców i miejscowej społeczności. Niekwestionowane osiągnięcia PZD ma w
przywracaniu nieużytków dla społeczności lokalnych. Rola samorządu ogrodowego w rozwoju ROD w połączeniu
z samorządami terenowymi może dużo jeszcze zrobić,
zwłaszcza w dobie kryzysu globalnego. Apelujemy do samorządów wszystkich szczebli, o większe zainteresowanie się realizowaną tematyką przez ROD, oraz prosimy o
większe wsparcie finansowe zwłaszcza w dużych miastach, przy realizacji tematów inwestycyjnych tzw. infrastruktury: energii, wody, gazu, kanalizacji, dróg,
komunikacji i bezpieczeństwa. Tworząc właściwe warun84

ki bytowe w ogrodach, w większym stopniu niż dotychczas, będą udostę-pniać działkowcy swoje tereny dla społeczności lokalnej, na rekreację i wypoczynek w
warunkach natury, bez zgiełku i w spokoju dla całych rodzin z blokowisk. 1. Obecnie już ogrody pełnią wielorakie
funkcje i są to:
– Integracja społeczna i rodzinna,
– Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, co wymaga już dziś jasnego spojrzenia na czekające nas zadania i
potrzebę dostosowania ROD do większych potrzeb społecznych,
– Doposażenie ROD do użytku społeczności lokalnej
– Zdobycie środków na tworzenie bazy techniczno - rekreacyjnej,
– Wyrabianie poczucia, że wspólne dobro tworzy się
w warunkach współpracy i integracji wewnątrz ogrodu i
na zewnątrz,
– Dla przykładu podaję, że nasz ROD „Stoczniowiec”
w Szczecinie na przestrzeni ostatnich lat od 2004 do 2009 r.
wykonał prace inwestycyjne dotyczące odnowienia instalacji wodnej i elektrycznej oraz remonty na kwotę 750 tysięcy złotych, które to koszty ponieśli nasi działkowcy
i pokryli z własnych środków,

– Projekt PiS zakłada, wywłaszczenie i przejęcie majątku, przez Gminy – czyli zabranie/kradzież w glorii prawa
wypracowanego majątku działkowców. Na to się nie godzimy,
– Dodajmy, że nasz teren ROD „Stoczniowiec” to 33
ha, od 1945 do 1974 był terenem bagnistym – nieużytkiem położonym na Wyspie Puckiej w Szczecinie. Doprowadzili do użytku grunt – zmeliorowali nasi działkowcy.
Teraz zabrać od tak sobie dla kaprysu politycznego majątek działkowców łamiąc obowiązujące prawo i konstytucję. Wierzymy, że do takiej sytuacji nie dojdzie,
– Niezależnie od gierek politycznych, my Działkowcy,
widzimy pilną potrzebę, uczynienia istniejącego prawa
polskiego bardziej żywym, w zakresie wspomagania przez
władze lokalne, inwestycji ekologicznych z funduszy krajowych. Widzimy również potrzebę aby prosić w Parlamencie Unii Europejskiej o utworzenie prawa pozwalającego do korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej przez Działkowców.
– Najpilniejszy temat z tego zakresu to realizacja kanalizacji bytowej na działkach. Wspólnymi siłami możemy
zrealizować temat pozostawiając środowisko naturalne dla
przyszłych pokoleń mniej zdegradowane. Liczymy na poważne potraktowanie tematu.

32. Zdzisław Śliwa OZ w Poznaniu
Panie Przewodniczący Kongresu,
Szanowni Goście,
Koleżanki i Koledzy Działkowcy!
Występując w imieniu działkowców poznańskich mam
zaszczyt zaprezentować wolę poparcia dla idei polskiego
ogrodnictwa działkowego, ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych i Polskiego Związku Działkowców -organizacji działającej na mocy tej ustawy, dobrze reprezentującej i chroniącej interes oraz prawa polskich działkowców.
Tym samym, zgodnie z wolą wyrażoną w dniu 8 czerwca
br. podczas Konferencji Przedkongresowej w Poznaniu,
zgłaszam zdecydowany sprzeciw wobec próby narzucenia prawa szkodliwego dla zdecydowanej większości polskich działkowców – ustawy o ogrodach działkowych
autorstwa posła A. Dery i jego kolegów z PiS. Działkowcy, zwłaszcza w wielkich miastach, mają prawo czuć się
zagrożeni wobec niewielkiej szansy na uwłaszczenie
wskutek skomplikowanej sytuacji prawnej gruntów w naszych miastach.
Wierzymy, że deklaracje klubów parlamentarnych zgłoszone 2 czerwca podczas pierwszego czytania projektu
ustawy zostaną przez posłów wypełnione i projekt trafi do
kosza, czyli we właściwe miejsce dla przygotowanego bez
konsultacji społecznej, na fali populizmu i opartego na chęci pozyskania części głosów wyborców. Mizerię projektu
PiS dostrzegł po jego analizie już cały aktyw Związku. Dostrzegają go też tysiące szeregowych działkowców, którzy

po zapoznaniu się z projektem składają na ręce parlamentarzystów wiele stanowisk podejmowanych na walnych zebraniach, a także w indywidualnych wystąpieniach.
Zgadzamy się, że nic nie jest niezmienne i że obowiązujące prawo można i należy doskonalić. Ale robić to należy
z poszanowaniem dla tradycji polskiego ogrodnictwa działkowego, którego myślą przewodnią była chęć stworzenia
warunków do wypoczynku dla najuboższych polskich rodzin, które tylko w ten sposób miały szansę na własne kawałki zieleni w betonowych murach miast. Wszak to
właśnie w Poznaniu 3 lipca 1927 r. na zjeździe założycielskim Związku Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto dewizę: Miasta budują
ogrody działkowe, Towarzystwa je administrują, a Państwo
ochrania. Jej trafność i aktualność nie może być niezauważana przez posłów PiS. Wynikają z niej jasno cele i zasady
ogrodnictwa działkowego: miasta na gruntach, których leży większość ogrodów tworzą warunki do ich funkcjonowania zapisując to w studium zagospodarowania czy mpzp,
demokratycznie wybierane struktury PZD dobrze zarządzają ogrodami, a państwo powinno stanowić tylko dobre prawo chroniące ogrody i tworzące warunki ich dalszego
rozwoju. Bo biednych ludzi w Polsce wciąż nie brakuje.
Nie maleje też zapotrzebowanie na działki.
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Ale ogrody w miastach zajmują cenne grunty i jest wielu chętnych do ich nabycia. Nie twierdzimy, że nie można ogrodów likwidować, gdy cele publiczne muszą być
argumentem wyższej rangi niż istnienie ogrodu. Z prawdą tą zgadzają się działkowcy, ale oczekują w zamian wypełnienia ustawowych obowiązków zapewnienia terenów
zastępczych i wypłaty należnych odszkodowań. Ta, wydawałoby się oczywista procedura likwidacji ogrodu wcale w zderzeniu z praktyką tak oczywista nie jest. O każdy
zagrożony, czy likwidowany ogród trzeba walczyć z pełną determinacją, by obowiązujące prawo było w pełni respektowane. Czyni to właśnie skazana przez PiS na niebyt
organizacja działkowców – PZD.
Uczestnicy poznańskiej Konferencji głośno i dobitnie
stwierdzili: „Nie przetrwają ogrody działkowe bez silnej
reprezentacji, jaką zapewnia nasz Związek – Polski Związek Działkowców. Tak jak mieszkańcom polskich miast
potrzebne są ogrody, tak ogrodom potrzebny jest Związek, który będzie je skutecznie bronił i chronił!”.
Ale nawet najpotężniejszy Związek nie obroni ogrodów,
gdy działkowcy nie zadbają o nie sami. Działkowcy muszą
pamiętać, że użytkują ogrody położone w miastach, w których większość mieszkańców działek nie posiada. Jeżeli
tym mieszkańcom naszych miast i gmin ogrody mają nie
przeszkadzać i jeżeli chcemy mieć z nimi dobrosąsiedzkie
stosunki, sami musimy zadbać o standard ogrodów przystający do czasów w których żyjemy. Nie może być zatem
ogród miejscem zamkniętym na kłódki i otoczonym murem dla mieszkańców, którzy chcieliby z zieleni ogrodu
skorzystać. Nie może ogród XXI wieku straszyć mieszkańców rozwalającymi się altanami, stertami śmieci w ogrodzie i wokół niego. Wielką rolę w tym względzie spełniają
te ogrody, które realizując zadania polityki społecznej
otwierają się na innych, jeszcze bardzie potrzebujących ludzi. Jest wiele dowodów i doświadczeń, że ta funkcja jest
właściwie rozumiana i realizowana. Otwarcie się na seniorów, niepełnosprawnych, dzieci i młodzież, dzielenie się
plonami wypełniają piękne karty wrażliwości społecznej.
Takim ogrodom nikt nie powie, że są zbędne i że trzeba je
wyrzucić poza granice miasta bądź zlikwidować.
Potrzebne są zatem zmiany w świadomości samych
działkowców jak i kierujących ogrodami zarządów. Zde-

cydowaną walkę należy wydać patologiom toczącym
część naszych ogrodów. Walczyć należy z samowolami
budowlanymi i zamieszkiwaniem na działkach. W tej walce zarządy ogrodów muszą być skutecznie wspierane
przez władze miast i organy administracji. Nie może być
tak, że organ administracji prowadząc wizję lokalną przed
decyzją o zameldowaniu działkowca nie dostrzega samowoli budowlanej, nieszczelnego szamba, czy w ogóle braku możliwości zamieszkania z uwagi na zagrożenia dla
środowiska naturalnego. Trzeba więc tworzyć spójne prawo i bezwzględnie je egzekwować. Tylko tą drogą można
zahamować niekorzystne tendencje i zachować ogrody dla
przyszłych pokoleń.
W imieniu delegacji poznańskiej apeluję:
• do parlamentarzystów, którym bliski jest los ogrodów
działkowych, o odrzucenie projektu PiS w pierwszym czytaniu, oraz o tworzenie prawa przyjaznego ogrodom, a nieniszczącego je i cały ponad 100-letni ruch ogrodnictwa,
• do lokalnych samorządów, by współpracowały z działkowcami, choćby w taki sposób jak to czynią m.in. władze Poznania i innych samorządów wielkopolskich miast
i gmin. Nie likwidujcie ogrodów bez potrzeby i twórzcie
warunki ich rozwoju,
• do władz krajowych PZD o wywołanie potrzeby dynamicznego modernizowania ogrodów, by stawały się miejscem odpoczynku i rekreacji dla rodzin na poziomie
godnym XXI w.,
• do zarządów ROD o wzmożenie wysiłków we właściwym zarządzaniu dobrem społecznym jakim są ogrody,
o większą determinację w zwalczaniu patologii uprawianej
przez niektórych działkowców, którzy uwierzyli hasłom PiS
i już próbują przekształcać ogrody na swój sposób,
• do działkowców rodzinnych ogrodów działkowych
o jedność naszego ruchu związkowego. Nie dajmy sobie
wmówić, że wszystko co było tworzone w innych warunkach politycznych i społecznych nie może działać po ich
zmianie. Nie może jednak pozostać takie samo, gdyż nowe potrzeby ludzi wymagają zmian. Muszą to być jednak
zmiany zgodne z tym, czego faktycznie działkowcy potrzebują i dokonane w porozumieniu z nimi, a przede
wszystkim nie mogą one szkodzić dobru wyższemu jakim
są nasze ogrody działkowe.

33. Józef Biernacki OZ Sudecki
Panie przewodniczący,
Mam zaszczyt reprezentować społeczność działkowców
– z gospodarnej i pięknie położonej, u podnóża Śnieżnika,
gminy Stronie Śląskie. Moja wypowiedz będzie wyrażać
pogląd większości działkowców dwu ogrodów położonych
na tym terenie. Większości - bo nie ośmieliłbym się powiedzieć, że wszystkich. Tak jak w każdym środowisku, tak i
w naszym są osoby, które na sprawę „uwłaszczenia” mają
odmienny pogląd od większości działkowców, wynikają-

cy z ich przekonań, a jeszcze częściej z niewiedzy. Wiele
powiedziano na temat zagrożeń wynikających z projektu
PiS, począwszy od kosztów (nie do udźwignięcia przez
przeciętnego działkowca) poprzez podziały w poszczególnych społecznościach działkowych, aż do likwidacji
Związku i przejęcia jego majątku - wypracowanego przez
pokolenia. Ja chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jeszcze
jedno zagrożenie wynikające z pomysłów „dobroczyńców
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z PiS”. Proszę, wyobraźmy sobie „uwłaszczonego działkowca”, z którym dziś Zarządy mają problemy - jego postawę wobec regulaminów, sąsiadów, sprawy nasadzeń.
Jak będzie egzekwowane prawo – równych praw w Ogrodzie. Tylko i wyłącznie droga sądowa. A niestety procedury związane z postępowaniem sądowym u wielu, a nawet
bardzo wielu, rodzi poczucie bezkarności.
Dziś mamy wiele sytuacji, gdzie trzeba sięgać do tego
tak bardzo drastycznego środka, jakim jest „pozbawienie

członkostwa i prawa użytkowania działki”, a które wynikają tylko i wyłącznie z postaw i zachowań.
W moim przekonaniu te zagrożenia wynikające z poczucia „bezkarności" dla środowiska działkowców są
groźne – choć być może, że w tym momencie nie są dostrzegane.
Wynika to z naszej mentalności, wszak „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”.

34. Mieczysław Miłkowski OZ w Kaliszu
Szanowni Działkowicze, Mili Goście!
I Kongres Rodzinnych Ogrodów Działkowych winien
być dużym wydarzeniem programowym, powinien być
Świętem dla działaczy i działkowiczów. Powinniśmy podsumowywać osiągnięcia i przyjmować program na dalsze
lata i nie mieć jak dziś zwieszonej głowy i minorowego
nastroju i myśli, czy rozwijać i inwestować w nasze 3 arowe szczęście, czy powoli wywozić co cenniejsze przedmioty. Polityczna awangarda wydumała sobie program
wyborczy przez uwłaszczenie działek. Działki ze swą ponad stuletnią tradycją oparły się zaborcy, sanacji i socjalizmowi. Dziś w demokracji są zagrożone. Najgorsze w tym
jest to, że zainteresowanych nikt nie pyta o opinie, nie pyta o zdanie. Pod pozorem uwłaszczenia biednym działkowiczom, którzy przez lata wkładali swą pracę i pieniądze
w nieużytek, by dziś było cudnie, zielono, rodzinnie,
a wieczorami gościnnie i gwarno. Trzeba więc szukać sposobu by fantazje polityków ostudzić. Działkowcy w walce o swoje prawa powinny poszukać zwolennika obrony
obecnego stanu rzeczy. Stawiam więc wniosek by nasze
zdanie i problemy stanęły na Komisji Trójstronnej z prośbą by zaniechano działań.
W przeszłości niedalekiej Związki Zawodowe, zajmowały się Pracowniczymi Ogrodami Działkowymi, w prostej linii jesteśmy ich spadkobiercami, wspierały je moralnie i finansowo. Mam nadzieję, że nie odmówią nam
wsparcia. Ogrody winny nawiązywać bliższe kontakty ze
strukturami terenowymi, są przecież w terenie organizacje
zakładowe, powiatowe, wojewódzkie i centrale. Moja ma
akurat siedzibę stąd, blisko, bo na ulicy Kopernika. My

w terenie także będziemy mobilizować organizacje do
wspierania działań. Znamy z terenu konińskiego, że nie
obce są współprace ogrodu ze związkiem zawodowym.
Wspólnie możemy uczyć się bronić naszych działkowych
i związkowych interesów. Jesteśmy bowiem solą tej ziemi,
której garść chce się na naszą rzecz uwłaszczyć, ściągając
kasę z kieszeni najbiedniejszych, w okresie kiedy ziemia
jest odłogowana w całych ogromnych połaciach. Nauczmy także działkowców patrzeć politycznie na życie
w kampaniach wyborczych do samorządu i parlamentu,
przyglądajmy się kandydatom i mówmy swoje wrażenia
wyborcy-działkowcowi. Nie chowajmy głowy w piasek,
od tego jest demokracja by z niej szeroko korzystać. Nasz
56 hektarowy ogród to piękny park ze specyficznym mikroklimatem i nasadzeniami drzew i kwiatów często egzotycznych i zda się z mądrym prezesem i Zarządem
Ogrodu. Szkoda byłoby to zmarnować i zaprzepaścić.
W tym miejscu przed wielu laty zające w okularach szukały pożywienia, dziś jest to teren kwitnący i owocujący
dla potrzeb działkowiczów i fabryka tlenu dla Konina.
Chcemy by tak było dalej, by nowe pokolenia doświadczyły współżycia z naturą i wspominały wysiłek ojców i
dziadków. Często działka utrzymuje nas przy życiu, tam
bowiem, cieszymy się z każdego wysiłku i wspólnie z mądrym sąsiadem w letni wieczór przy grillu i piwie biesiadujemy, pozbawiając się stresu. Szanujmy to i nie psujmy.
Politycy mają tyle obszarów, którymi się tego nie czynią.
Dziękuję za wysłuchanie.

35. Józef Gromski OZ w Kaliszu
Szanowni Delegaci I Kongresu PZD,
Zaproszeni Goście!
Z upoważnienia Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Komisji Statutowych PZD przedstawiam stanowisko zdecydowanie przeciwne jakimkolwiek manipulacjom w obowiązującej ustawie o rodzinnych ogrodach
działkowych. Jesteśmy przeciwni uchwalaniu przez Sejm
RP projektu ustawy o ROD złożonego przez PiS. Założe-

nia projektu to kolejny skok na kasę, próba zburzenia dotychczasowego porządku zawładnięcia majątku PZD,
wreszcie pozbawieniem ludzi niezamożnych prawa do
tańszego wypoczynku tańszej zdrowej żywności.
Apelujemy do Pana Marszałka Sejmu, wszystkich Klubów Poselskich RP o odrzucenie projektu Ustawy o ROD,
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który jest łamaniem zasad demokratycznego państwa. Liczymy na to że ogrody pozostaną enklawą ciszy ,spokoju
,miejscem pracy i wypoczynku budowania przyjacielskich

stosunków między ludźmi, mającym pozytywny wpływ
na środowisko.

36. Emilian Dygdałowicz OZ Mazowiecki
Dzisiejszy I Kongres PZD ma ważne dla Związku zadanie do spełnienia. W chwili obecnej gdzie istnieje zagrożenie dla dalszego funkcjonowania ogrodów musimy
określić i wytyczyć kierunki działań dla wszystkich struktur Związku.
Wszystkie projekty PiS-owskie mają jeden cel rozbicie
polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Projekty te nie
były nigdy konsultowane ze środowiskiem działkowców,
a nawet celowo unikano spotkań z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców. Nie wzięto też pod uwagę
zgłaszanych setek stanowisk i wystąpień działkowców.
Wbrew oficjalnej propagandzie PiS projekty proponowane przez tę partię nie spowodują żadnego uwłaszczenia, a wręcz przeciwni jego skutkiem będzie wywłaszczenie z działek tysięcy rodzin działkowców.
Na terenie Delegatury Rejonowej w Radomiu występują w stosunku do kilku ogrodów roszczenia osób fizycznych i ciągle ich przybywa. Ponad połowa ogrodów nie
jest umieszczona w planach zagospodarowania przestrzennego. Czy w takiej sytuacji Gminy zgodzą się na
wykup terenu za 1 zł?
Hasło uwłaszczenia ma uśpić czujność działkowców
i zezwolić na uchylenie obecnie obowiązującej ustawy, likwidację Polskiego Związku Działkowców i nacjonaliza-

cję majątku wspólnego członków Związku. Dla polityków
PiS nie ma znaczenia 620 tys. podpisów złożonych
w obronie ustawy o ROD, nie rozumieją lub nie chcą zrozumie woli działkowców.
Użytkowanie działek w ramach obecnej ustawy jest dostatecznym gwarantem na spokojną uprawę działek i wypoczynek z rodziną. Ma to szczególnie znaczenie dla
rodzin których nie stać na wczasy w kraju. Nie powinno
się tego niszczyć, co zostało sprawdzone i przynosi korzyści dla działkowców.
Próba rozwiązania Polskiego Związku Działkowców, to
ośmieszanie się w Europie, w której Polski Związek
Działkowców ma silną pozycję w międzynarodowym ruchu działkowców. To także złamanie prawa zagwarantowanego w art. 12 Konstytucji o wolności tworzenia
i działania stowarzyszeń. To samo dotyczy możliwości
dysponowania przez Państwo majątkiem PZD. Jest to majątek prywatny i państwo nie ma praw do podejmowania
decyzji o sposobie rozporządzania nim.
Delegatura Rejonowa w Radomiu popiera działania
Krajowej Rady PZD w obronie rodzinnych ogrodów
działkowych i Związku. Apelujemy aby do spraw naszego Związku nie wtrącali się „politykierzy”. Zostawcie nas
w spokoju, nie uszczęśliwiajcie nas na siłę!

37. Tadeusz Bułko OZ w Szczecinie
ROD „Bielawa” jest jedynym ogrodem w całości położonym na wyspie u ujścia Odry. Jego powierzchnia to
10,97 ha. Ogród istnieje od 1947 roku i spełnia warunki
ogrodu stałego. Pierwotnie jedynymi użytkownikami byli pracownicy morscy. Wielu z nich pozyskiwało ziemię
karczując własnoręcznie drzewa i dziko rosnące krzewy.
Przeprawiali się na teren ogrodu wiosłowymi szalupami.
Przez kolejne lata zmieniali się użytkownicy działek,
a wraz z nimi i wygląd ogrodu. Kolejni członkowie Zarządów dążyli do poprawy warunków przeprawy na teren
wyspy. Dzisiaj wszyscy cieszymy się z możliwości posiadania działek i po przeprowadzeniu gruntownych analiz
„za” i „przeciw” na temat powszechnego uwłaszczenia
wśród naszych działkowców przyłączamy się do ogólnokrajowego protestu przeciwko propozycji PiS.
Większość użytkowników naszego ogrodu to ludzie
starsi i niezamożni, których nie będzie stać na pokrycie

kosztów uwłaszczenia. Tworzone przez nich przez lata
działki kosztem wyrzeczeń i ciężkiej pracy dla wielu są
miejscem i jedyną formą spędzania wolnego czasu. Pozbawienie możliwości posiadania działki zasługuje na potępienie i nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwym podziałem zgromadzonego majątku. Nadal pragniemy spędzać czas z naszymi rodzinami na łonie natury i bawić się
z dziećmi na festynach w ogrodzie. Jesteśmy dumni z naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego, którego zazdrości nam wielu ludzi niezrzeszonych w PZD. Choć nie ma
u nas prądu i wody; choć motorówki psują się; choć nie
zawsze aura sprzyja okazałym plonom, to każdego dnia
czerpiemy radość z bycia członkiem PZD ROD „Bielawa”. Nasza obecność na dzisiejszym kongresie jest dowodem na to, że problemy związku są również naszym
problemem.
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38. Elżbieta Gonczar OZ w Legnicy
PROTEST
przeciwko uwłaszczeniu ogródków działkowych, zgłoszony przez Zarząd Rodzinnych Ogródków
Działkowych DZIAŁKO „Sielanka” W Gryfowie Śląskim
Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Sielanka” w Gryfowie Śląskim zgłasza protest przeciwko projektowi uwłaszczenia ogródków działkowych w projekcie
ustawy złożonej do sejmu 23 marca 2009 roku.
Ustawa ta godzi w prawa działkowiczów, a szczególnie
w te osoby, które w jesieni życia nie wyobrażają sobie egzystencji bez posiadania działki.
Oddanie ogródków działkowych do dyspozycji gmin
stworzy sytuację umożliwiającą przejmowanie grantów
należących obecnie do Polskiego Związku Działkowców
przez inwestorów, których interesy są sprzeczne z działalnością tegoż Związku. Sytuacja ta może pozbawić radości
płynącej z posiadania ogródków działkowych te osoby,
które z pasją nadają kształt piękna uprawianej przez siebie
ziemi, a ponadto wpłynie niekorzystnie na obraz naszych
miast i miasteczek. Należy pamiętać o zbawiennym wpływie terenów zielonych na stan ekologiczny naszych miejscowości, jak również uwzględnić czysto ludzki aspekt

odpoczynku i rekreacji obywateli, którzy tutaj regenerują
swoje siły, a także są producentami, na małą oczywiście
skalę, zdrowej żywności oraz roślin ozdobnych. Większość działkowców to pasjonaci, którzy zainwestowali
w posiadane przez siebie działki nie tylko swoje środki
materialne, ale również emocje i serce. Dla ustawodawców proponujących wymienioną wyżej ustawę, wartości
te się nie liczą. Natomiast są one bardzo istotne dla wielu
tysięcy polskich rodzin, dla których posiadanie „swojego
miejsca na ziemi” ma również charakter integrowania rodziny, wspólnej pracy i wypoczynku. Jesteśmy głęboko
zaniepokojeni, a nawet oburzeni projektem tej ustawy
i działaniu polskich władz sprzecznych z oczekiwaniami
społecznymi.
Liczymy na rozsądek i uwzględnienie humanitarnych
wartości przez polski sejm, podczas podejmowania decyzji rażąco niesprawiedliwych dla tysięcy polskich rodzin.

39. Jerzy Anulewicz OZ w Legnicy
Szanowni Działkowcy i zaproszeni goście!
My polscy działkowcy jesteśmy tutaj, żeby zamanifestować swoją przynależność do rodziny Rodzinnych
Ogrodów Działkowych, których losy w 112-letniej historii ogrodnictwa działkowego w Polsce przetrwały wiele
chwil pięknych, ale i trudnych.
Nasi oponenci wytykają nam, że jesteśmy uprzywilejowani i że nasza organizacja Polski Związek Działkowców
to przeżytek, który należy zlikwidować Ustawą.
Polski Związek Działkowców nie jest organizacją elitarną należeć do niego wszyscy dla których starczy działek, a członkowstwo jest dobrowolne.
W wolnym państwie polskim, każdy ma prawo zrzeszać
się i tworzyć związki społeczeństw działkowych. Tylko
niech nie tworzy ich na majątku organizacji wypracowa-

nym przez dziesiątki lat trudem naszych członków. Zadaniem dzisiejszego historycznego I Kongresu jest obrona
Ustawy, którą mamy, o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, ale nie tylko. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać nasz
sprzeciw próbom likwidacji naszego ruchu działkowego
i nacjonalizacji naszego majątku.
Związek nasz nie ma ambicji politycznych, zrzeszamy
się w nim nie ze względu na poglądy, lecz po to, żeby mieć
zagwarantowane prawo spokojnej uprawy działek i wypoczynku na nich. Tą gwarancje daje nam aktualna ustawa uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, to
przecież nie tak dawno.

40. Stanisław Bogucki OZ Mazowiecki
Panie Przewodniczący Kongresu PZD,
Szanowni Goście Kongresu,
Członkowie Krajowej Rady PZD,
Na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim
Koleżanki i Koledzy Delegaci uczestnicy obrad!
W obradach Kongresu uczestniczy 20-osobowa delegacja ponad 7.250 działkowców z 35 Rodzinnych Ogrodów

Działkowych funkcjonujących na północno-zachodnim
Mazowszu (w Płocku, Gostyninie, Sierpcu, Wyszogrodzie
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i Żurominie). To w ich imieniu, także we własnym imieniu dziękuję naczelnym – statutowym władzom naszego
Związku za odważną decyzję w sprawie zwołania tego
Kongresu.
To wydarzenie nadzwyczajne, ale i zagrożenia dla bytu
prawnego i materialnego naszego Związku, dla dorobku
wspólnot ogrodowych przybrały niespotykane rozmiary!
Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze głosy w dyskusji
i Stanowisko Kongresu przeciwko tym zagrożeniom, a zarazem w obronie Ustawy z 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych uświadomi opinii publicznej, posłom na
Sejm i senatorom RP, członkom rządu i władzom samorządów lokalnych podstępność i cynizm zawarty w projekcie
ustawy PiS w sprawie ogrodów działkowych, zakładającej
likwidację naszego milionowego Związku i nacjonalizację
wypracowanego przez działkowców mienia.
Protestujemy przeciwko zmasowanym atakom części
mediów na nasz Związek i na Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, który – wspólnie z Krajową Radą PZD skutecznie zabezpiecza nasz wspólny dorobek związkowy
i stwarza warunki dla unowocześniania i dalszego rozwoju ROD jako urządzeń użyteczności publicznej, otwartych
na potrzeby społeczności lokalnych.
Czy to przypadek, że wraz z projektem ustawy PiS w Tygodniku „Przekrój” Nr 16/2009 z 23 kwietnia br. ukazał się
oburzający, bo z pogardą odnoszący się do nas – działkowców artykuł K. Szczepaniaka „Uwolnić Grządki”?
Czy to zwykły zbieg okoliczności, że w dniu 13 maja
br. aż w sześciu dziennikach regionalnych należących do
koncernu medialnego w Polsce „Polska Press”: w „Dzienniku Łódzkim”, „Glosie Wielkopolskim”, „Kurierze Lubelskim”, „Dzienniku Zachodnim”, „Gazecie Wrocławskiej” i „Gazecie Krakowskiej” – pokrywających kolportażem niemal całą Polskę – ukazał się artykuł Tomasza
Rożka „Ogródki działkowe będą już na własność”, w którym to artykule podaje fałszywy obraz PiS-owskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, pomija stanowiska
i opinie działkowców, świadomie wprowadził czytelników w błąd i medialnie przesądza sprawę...(?)
I nie jest przypadkiem, że po dalszej serii kłamliwych
artykułów, propagujących PiS-owski projekt Ustawy

o ogrodach działkowych: np. w urzędowym piśmie PiS-owskiego Prezydenta Miasta Płocka „Sygnały Płockie”
nr 13(214) z dnia 1 lipca br. „Wykup ogródka działkowego za 1% wartości ziemi”, w „Faktach" nr 157(1735)
w dniu 7 lipca br.: „Nadzieja dla milionów działkowców!
Wykupią swoje działki” - autorstwa jakiegoś MEGa (?),
w płockim wydaniu „Gazety Wyborczej" z 6 lipca br.:
„Działkowcy walczą”, podpisanego przez Adama Małachowskiego z PAP-u (?), na łamach „Faktu” Magda Kazikiewicz -nazywająca się dziennikarką „Działu Polityka”
– zamieściła obrzydliwy paszkwil: „Działkowcy zobaczcie! – Wasz prezes żyje jak król!”, z podtytułem: „Szef
związku działkowców nie chce pozwolić Polakom na wykup ziemi”. I tendencyjnie próbuje się wyizolować Prezesa Związku ze środowiska działkowców, doprowadzić do
zamętu i rozbicia więzi związkowej, i – jak zakłada PiS-owski projekt ustawy – zdelegalizować nasz Związek,
a mienie – znacjonalizować. Panie Prezesie Kondracki!
– statutowe organa i działkowcy Rodzinnych Ogrodów
Działkowych Mazowsza Płockiego są z Pana, jako Prezesa naszego Związku dumni i ma Pan nasze wsparcie.
Jeżeli chodzi o projekt ustawy PiS o „ogrodach działkowych”, to jednoznacznie stwierdzamy, że posłom Prawa
i Sprawiedliwości nie chodzi o reklamowane i nagłaśniane „dobro działkowców”, lecz o likwidację ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku i naszego Polskiego Związku Działkowców, a tym samym – zróżnicowanie i rozbicie wspólnot ogrodowych i przejęcie ziemi,
a wraz z nią i naszego mienia związkowego i ogrodowego.
Z całą mocą stwierdzamy, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku jest ustawą dobrą
i w pełni zabezpiecza nas – działkowców przed likwidacją ROD i utratą naszego mienia, stwarza warunki dla dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Płocku
i całym regionie. A odrzucenie przez Sejm RP PiS-owskiego projektu ustawy pozwoli działkowcom na stabilizację
i racjonalne gospodarowanie zasobami kadrowymi i finansowymi w realizacji długofalowych programów funkcjonowania, unowocześniania i rozwoju każdego z naszych mazowieckich rodzinnych ogrodów działkowych.
Dziękuję za uwagę

41. Barbara Korolczuk OZ we Wrocławiu
OCENA I KRYTYKA
projektu PiS w kontekście: likwidacji rozwiązania PZD, uchylenia ustawy o ROD,
obrona terenów ROD przed likwidacją na cele ogólnomiejskie i deweloperskie
Szanowni Zebrani, Koleżanki i Koledzy!
Jesteśmy jedną wielką rodzina działkowców, która mimo różnic pokoleniowych, społecznych czy wyznaniowych, ma na celu obronę swojego prawa do godnego,

spokojnego życia na swoich małych ogrodowych poletkach. Oczekujemy od naszego kraju działań mających na
celu zaspokojenie potrzeb życiowych, ekonomicznych,
90

socjalnych i kulturalnych. Gwarantuje nam to Konstytucja, która w art.12 „zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno – zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”.
Tak więc nikt nie ma prawa do ograniczenia tworzenia
i działania organizacji wg własnych norm i reguł jeżeli nie
są sprzeczne z Konstytucją oraz zostały zarejestrowane
przez Sąd Rejonowy. Takie zadanie spełnił Polski Związek
Działkowców. Jak więc nazwać kroki zmierzające do likwidacji PZD? Odpowiedź jest oczywista — działania te
są niekonstytucyjne, tym samym uderzające w prawa obywatela – nasze, działkowców prawa.
Projekt PiS zakłada likwidację PZD - samodzielnej, samorządnej, demokratycznej organizacji, która zrzesza
działkowców i ich rodziny, tym samym działa w ich interesie. Związek działa z woli samych działkowców. Tymczasem PiS po raz kolejny naraził nas na stres, niepewność, zachwiał spokój zwłaszcza ludzi starszych, dla
których działka jest często jedynym dorobkiem życia
i miejscem ich samorealizacji, dającym poczucie bezpieczeństwa. Wnioskodawcy zapomnieli o funkcji jaką spełnia działka-zaplecze socjalne dla tysięcy rodzin żyjących
w granicach minimum socjalnego czy z zasiłku. Jedno
z podstawowych zadań obowiązujące w dobie kryzysu gospodarczego skierowane jest do tych właśnie rodzin.
Brzmi ono - działka miejscem produkującym żywność
(owoce, warzywa) oraz terenem rekreacji i odpoczynku
dla wielu pokoleń. Zadanie to jest istotne zwłaszcza dla
dzieci, które nie mogą wyjechać na kolonie czy obozy, natomiast aktywnie spędzają czas z rodzicami czy dziatkami na działce. Nasi seniorzy zaś zamiast okupywać okna
w bloku czy ławki na podwórku mogą odpoczywać na
swojej działce.
Taką właśnie rolę pełnią nasze ogrody i nie chcemy aby
ktoś „uszczęśliwiał nas na siłę” bez konsultacji z całym
środowiskiem działkowców.
Nie wyrażamy zgody, aby za naszymi plecami, wbrew
naszej woli, decydowano o losach ogrodnictwa działkowego. Arogancji polityków mówimy zdecydowanie – Nie!
Wnioskodawca nie zwrócił uwagi na bardzo ważną
sprawę jaką jest okres przejściowy, tj. czas od wejścia
w życie ustawy do wykształcenia się przyszłych struktur
ogrodu. Analiza zapisu w projekcie ustawy wskazuje, że
będzie to okres martwy dla ogrodów ponieważ przestaną
wtedy istnieć i funkcjonować wszystkie struktury PZD,
a więc i zarządy społeczne ROD. Kto wtedy zadba o interesy ogrodu, jego infrastrukturę, stosunki międzyludzkie.
Kto będzie reprezentował interesy działkowców, w większości ludzi niezamożnych – emerytów, rencistów, sferę
budżetową dysponował środkami finansowymi na realizację zobowiązań – opłata za gaz, energię, wodę, podejmował nowe zobowiązania istotne dla działkowców.
Ogrody to żywy organizm, na którym nie wolno eksperymentować.

Obecnie na straży obrony naszych spraw stoi PZD. To
dzięki tej organizacji możemy spać spokojnie. Nie musimy się martwić o sprawy prawne i konsekwencje finansowe np. przy podpisywaniu różnych umów, porządkowaniu
spraw związanych z gruntami, czy też przy likwidacji
ogrodu na cele publiczne. Zakładany okres przejściowy,
to czas anarchii zniszczenia infrastruktury w ogrodach, ale
także niszczący więzi międzyludzkie, godzący w interesy
działkowców. Faktem jest, że jedynym prawem działkowca ma być uwłaszczenie, a właściwie wystąpienie o wykup
działki na preferowanych warunkach, natomiast decyzja
o uwłaszczeniu należy do gminy. Oznacz to, że ogrody,
które nie są ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego nie mają szans na uwłaszczenie. Dotyczy to zwłaszcza ogrodów w miastach, dla których tereny działek są
szczególnie atrakcyjne finansowo.
Czy autorzy projektu nie znają czy też nie chcą znać realiów? W ten sposób lekceważą interesy miliony rodzin.

Szanowni Zebrani!
Jesteśmy obywatelami tego kraju i domagamy się praw
wynikających z konstytucji, w tym prawa do spokojnego
życia.
Jestem społecznym prezesem dużego 16 ha ogrodu
w centrum Wrocławia. Z moim ogrodem graniczą 3 inne
ogrody, stanowimy prawdziwą oazę zieleni nad Odrą
w zabetonowanym centrum miasta. ROD „Westerplatte”
to ogród przedwojenny, na który już w maju 1945 r. weszli pierwsi działkowcy i zebrali pierwsze owocowe plony. W tamtych latach ogród był prawdziwym zapleczem
socjalnym. Chociaż wojna przyniosła ogromne zniszczenia, to jednak drzewostan się zachował. Ludzie zaczęli porządkować i uprawiać działki. Wśród nas jest jeszcze
około 30 seniorów, którzy byli pierwszymi działkowcami
w naszym ogrodzie. Wspominają ile radości sprawiała im
praca na działce i pierwsze plony. I to właśnie oni patrzą
z niepokojem w przyszłość oferowaną im przez polityków. Działka to ich całe życie. I chociaż teraz już nie mają siły i pomagają im ich dzieci, wnuki, a nawet prawnuki,
to mają świadomość, że to jest ich miejsce na ziemi.
Panowie politycy, czy jest wśród was ktoś kto ma moralne prawo ich tego pozbawić? Czy takie jest przyjazne
państwo? W moim ogrodzie jest 511 działek i tyleż rodzin
je uprawia. W soboty i niedzielę przez ogród przewija się
ok. 2 tys. osób, które tu aktywnie wypoczywają W wakacje nasi seniorzy przychodzą z wnukami i prawnukami.
Można sparafrazować przysłowie, że „ogród bez dzieci
jest jak las bez ptaków”. Dlatego nikt nie narzeka na hałas bawiących się dzieci. Jest to więc miejsce służące
wszystkim pokoleniom.
Obecnie, dzięki dużemu nakładowi finansowemu działkowców, zelektryfikowaliśmy ogród. Planujemy odtworzenie placu zabaw i ciągów spacerowych z ławeczkami.
Chcemy aby ogród służył wszystkim do wypoczynku i rekreacji. Niestety władze miasta mają inne plany. Teren
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w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na tereny zielone – parki i rekreacyjne – hala sportowa, boiska, korty oraz częściowo budownictwo deweloperskie. Nasuwa się pytanie – co z tymi rodzinami i seniorami. Dla nas odpowiedź jest oczywista – dzieci pójdą
na brudne podwórka, a osoby starsze zamkną się w domu
bo gdzie indziej nie czują się bezpiecznie. Dlaczego? Niestety, ani park, ani korty czy boiska nie są miejscem,
w którym spędzaliby czas. Tym bardziej, że rekreacja wiąże się z kosztami – kupno biletu wstępu. Okazuje się jednak, że urzędnicy po raz kolejny wiedzą lepiej, co nam
potrzebne do szczęścia i życia. A przecież nasz ogród to

oaza zieleni i spokoju, idealne miejsce do wypoczynku,
zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom. Warto zaznaczyć, że wybudowane obok osiedle mieszkaniowe nosi nazwę „Ogrody Reja”. Nie tylko z uwagi na położenie,
ale dlatego, że służy mieszkańcom jako teren zielony
Działkowcy ROD „Westerplatte” we Wrocławiu stają
w obronie ustawy o ROD PZD, nie chcą zmian, które w
konsekwencji prowadzą do zniszczenia ogrodnictwa
działkowego i likwidacji ogrodów.
Wszystkim takim projektom mówimy zdecydowanie
– Nie!
Żądamy poszanowania naszych konstytucyjnych praw!

42. Daniel Paciukanis OZ Podlaski
Szanowny Panie Prezesie,
Szanowni Posłowie i Senatorowie,
Szanowni Goście, Szanowni Działkowcy!
Krajowa Rada ustaliła, że Kongres PZD odbędzie się
14 lipca 2009 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz powołała Komitet Organizacyjny
Kongresu pod przewodnictwem Eugeniusza Kondrackiego Prezesa PZD.
I Kongres Polskiego Związku Działkowców dokona
oceny sytuacji działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców, w związku
z nadaniem biegu legislacyjnego projektowi PiS o ogrodach działkowych oraz przedstawi stanowisko w niniejszej sprawie.
Środowisko działkowców żyje w atmosferze wzburzenia od 2004 r, kiedy pojawiły się to pierwsze informacje
prasowe o zamiarach posłów PiS do ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców.
Rodzinne ogrody działkowe i Polski Związek Działkowców to dorobek ponad wiekowej pracy, trudu i wyrzeczeń wielu pokoleń działkowych rodzin.
Złożony do Sejmu w dniu 23 marca br. przez posłów
PiS projekt ustawy o ogrodach działkowych, to kolejna
inicjatywa tzw. „uwłaszczenia” działkowców. Projekt ten
nie gwarantuje żadnego uwłaszczenia, stwarza tylko możliwość złożenia wniosku o wykup działki – bez żadnej
gwarancji jego uwzględnienia.
Ponadto należy stwierdzić, że projekt jest niekonstytucyjny, ponieważ zakłada:
– delegalizację społecznej i samorządnej organizacji PZD
bez podstaw wymienionych w art. 13. Konstytucji RP,
– całkowitą likwidację ruchu ogrodnictwa działkowego
w Polsce,
– pozbawienie działkowców praw zagwarantowanych
Ustawą o ROD,
– nacjonalizację majątku działkowców i Związku.

Zaproponowane przez PiS rozwiązania ustawowe są
świadomym wprowadzeniem w błąd działkowców dla
osiągnięcia konkretnych celów politycznych i ekonomicznych.
Jednocześnie uznajemy, że projekt Ustawy jest prawnie,
społecznie i moralnie sprzeczny z konstytucyjnymi zasadami państwa prawa. Jest również szkodliwy dla wizerunku Polski jako członka Unii Europejskiej, w której ogrodnictwo działkowe i związki działkowców są popierane
i wspierane przez parlamenty, rządy i samorządy.
Autorom projektu przypominamy, że nikt nie ma mandatu na psucie tego, co dobrze i skutecznie działała w interesie wielomilionowej rzeszy najuboższych rodzin.
Nie zgadzamy się, na to, by w imię komercyjnych interesów wąskiej grupy zainteresowanych, zniszczony został
dorobek ludzi, którzy ugory i wszelkiego rodzaju nieużytki zamienili w kwitnące ogrody.
Stanowczo odrzucamy zapisane w projekcie rozwiązania, nie zgadzamy się na komunalizację prywatnego majątku działkowców i nacjonalizację majątku PZD oraz
proponowane rozwiązania prawne w postaci powołania
wspólnot ogrodowych przez urzędników gminnych.
Aktualnie obowiązująca Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r. w najlepszy sposób służy rodzinom działkowców, działkowcom i Związkowi.
W obronie Ustawy o ROD zebraliśmy w Polsce 614 tysięcy podpisów działkowców, ten fakt autorzy projektu i Sejmu RP winni wziąć pod uwagę.
Obrona ogrodów działkowych to dziś najważniejsza
sprawa dla każdego działkowca. Nie pozwólmy, aby ruch
ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz tradycje wielu
pokoleń działkowców w imię partyjnych i komercyjnych
interesów zostały bezpowrotnie zniszczone.
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Apelujemy do wnioskodawcy i wszystkich posłów Sejmu RP o odrzucenie tego projektu Ustawy i pozostawienie losu Polskiego Związku Działkowców w rękach jego
członków, tak jak w demokracji winno być.
Mamy nadzieję, że Sejm RP odrzuci projekt ustawy autorstwa PiS w całości, liczymy na mądrość i życzliwość
Posłów i Pana Marszałka Sejmu RP.
Popieramy w całości działania Krajowej Rady PZD
i osobiste Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego w obronie ogrodów i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Działania te będziemy zawsze wspierać w miarę istniejących możliwości.
Nikt dotychczas nie wymyślił lepszego sposobu na przywrócenie przyrodzie i człowiekowi zdegradowanych
gruntów niż poprzez zakładanie i prowadzenie rodzinnych
ogrodów działkowych. To praca i nakłady, na przestrzeni
stu lat, milionów polskich rodzin, sprawność organizacyjna samorządnej organizacji doprowadziło do tego, że
w Polsce mamy około 44 tysięcy hektarów terenów zielo-

nych potrzebnych społeczeństwu, podobnie jak to jest
w Krajach Unii Europejskiej.
Rodzinne ogrody działkowe stały się ważną instytucją
polskiego obyczaju. Są to nie tylko pasje ogrodnicze, jest
to model życia, który narasta w cywilizowanym świecie
jako alternatywa dla etosu globalnej gospodarki

Szanowni Państwo!
Uważamy za konieczne, aby coraz lepsza współpraca
z samorządem terytorialnym, prowadziła do pomocy
prawnej, organizacyjnej i finansowej samorządów dla ruchu ogrodnictwa działkowego.
Uznajemy, że należy bronić to co mamy z pełną skutecznością, musimy doskonalić działalność statutową i organizacyjną oraz organizację życia w ogrodach. Wniosek,
co do sytuacji ogrodów działkowych, działkowców
i Związku nasuwa się właściwie sam, a mianowicie:
Musimy ocalić to co jest do ocalenia.

43. Mieczysław Górski OZ Podlaski
Szanowny Panie Prezesie,
Szanowni Goście i mili Działkowcy delegowani
na I Kongres Polskiego Związku Działkowców!
My delegaci Polskiego Związku Działkowców z Okręgu Podlaskiego – miasta Łomży dziękujemy Panu Prezesom Krajowej Rady za zorganizowanie I Kongresu PZD.
Jest to dla nas działkowców ważne wydarzenie o znaczeniu historycznym w naszej działalności.
Upoważnieni przez naszych działkowców składamy na
ręce Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego podziękowania i życzenia, aby ten Kongres przyczynił się do utrzymania naszej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i istnienia Ogrodów Działkowych byśmy mogli
spokojnie pracować i odpoczywać na działkach.
Chcemy powiedzieć dzisiaj głośno Nie! tym wszystkim,
którzy zakłócają nam życie – ileż to lat można nam emerytom i rencistom przeszkadzać w życiu – uszczęśliwiać
nas uwłaszczeniem, którego my nie chcemy. Mamy dobrą Ustawę, dobry Statut i Regulamin ROD i nie chcemy
tego zmieniać.
W dniu 03 września 2005 roku Pan Jarosław Kaczyński
ówczesny Premier RP wypowiedział się w audycji telewizyjnej „że nie wolno niszczyć tego co jest dobre dla społeczeństwa i Państwa”. A co się robi mówię tu o ugru-

powaniu Prawa i Sprawiedliwości, które dąży do zniszczenia idei masowego ruchu ogrodnictwa działkowego
mającego już ponad 100-letnią tradycję.
Ogrody działkowe i działki to dobro naszego społeczeństwa i nie wolno niszczyć tego co jest dobre i dobrze służy społeczności działkowej i ogółowi!
Zwarcie będziemy stawali w obronie naszej Ustawy
z 8 lipca 2005 roku naszego Związku i naszego Prezesa,
który został wybrany w demokratycznych wyborach na
VII Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Tym wszystkim, którzy szkalują naszego Prezesa
Krajowej Rady piszą kłamstwa, powiemy również głośno
NIE! Z tym się nie godzimy!
Panie Prezesie – dziękujemy Panu za ogromny wkład
pracy i zaangażowanie, jesteśmy z Panem. Będziemy zawsze wspierać Pana w dążeniu do utrzymania zwartego
i silnego Związku!
Życzymy Panu dużo zdrowia, wytrwałości w dalszej
pracy nad rozwojem ogrodnictwa działkowego!
Cieszy nas to, że Nasze ogrody stają się coraz piękniejsze!

44. Grażyna Chinalska OZ w Gdańsku
Uczestnicząc w I Kongresie Polskiego Związku Działkowców w Warszawie jako prezes Rodzinnego Ogrodu
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wie projektu ustawy PiS dotyczącej likwidacji Związku
jak i ogrodów w Polsce.
W naszej opinii zapisy proponowanej ustawy dążą do
likwidacji dobrze zorganizowanego i działającego ruchu
Związku Działkowców mającego ogromny dorobek, zrzeszającego ponad milion członków, a wraz z rodzinami prawie 4 miliony. Gdyby powyższe projekty PiS stały się
ustawą wyrządziłyby wielką nieodwracalną krzywdę
wszystkim działkowcom, ich rodzinom, ludziom niezamożnym, dla których działka to radość życia, zdrowia,
źródło wypoczynku, ucieczki od betonowych ścian.
Dokonując analizy projektu ustawy proponowanego
przez PiS warto zwrócić uwagę na niezgodność z Konstytucją RP całego projektu, a w szczególności zapisu dotyczącego wykupienia działek i likwidacji PZD.

kojnego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego
i Związku. Pozostawcie nas w spokoju.
To właśnie my – działkowcy zlikwidowaliśmy: zgliszcza, bagna, nieużytki w centrum miast, zakładając własnymi siłami tereny zielone tak potrzebne naszemu
społeczeństwu. Wspólnymi siłami wybudowaliśmy ogrody sadząc miliony drzew, krzewów, stworzyliśmy z ugorów i nieużytków miejsca piękne i estetyczne tak
potrzebne naszemu społeczeństwu. Odbudowanie ogrodów mających swoje tradycje to nie to samo co wybudowanie domu czy sklepu – „starych drzew i ogrodów się
nie przesadza”. Dlatego też wyrażamy ostry sprzeciw próbom likwidacji naszej ustawy z 2005 r.
Naszych ogrodów i Związku nie oddamy i nie zgodzimy się na żadne zmiany. Nie godzimy się z faktem podziału działkowców na lepszych i gorszych, na właścicieli
i dzierżawców, bo wówczas ogrody przestaną pełnić funkcję zarówno organizacyjną i społeczną. Liczymy, że w tak
ważnej sprawie jaką stanowi przyroda w życiu człowieka
zwycięży mądrość i rozsądek.
Ratujmy zielone płuca miast i osiedli, będących jedyną
przystanią dla ludzi starszych, zamiłowanych w zielonych
oazach swoich ogrodów.

Szanowni Politycy!
– Polski Związek Działkowców nie jest pierwszą organizacją, którą PIS usiłuje zniszczyć, wymyślając mało realne ustawy, powinni wreszcie zrozumieć, że ogrody mają
swoją 100-letnią tradycję i wspaniałą Ustawę z dnia
08.07.2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
w Polsce, która daje nam pełną gwarancję swobody i spo-

45. Jerzy Karpiński OZ we Wrocławiu
Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym, w tej wspaniałej Sali Kongresowej,
padło już wiele uwag i słów krytyki skierowanych do grona ludzi, którzy szczycąc się mianem szafarzy Prawa
i Sprawiedliwości w rzeczywistości sieją bezprawie i niesprawiedliwość, wobec osób będących autorami ostatniego, niefortunnego, projektu ustawy o ogrodach działkowych. Jako reprezentant ROD „Radość” we Wrocławiu, powstałego w 1947 roku, zajmującego powierzchnię
20 ha i mającego 560 działek, także chciałbym zaprezentować w tej sprawie swoje uwagi i spostrzeżenia.
Nasza ogrodowa społeczność, wraz z członkami rodzin
liczy ponad 2000 osób. Użytkownikami działek w większości są emeryci i renciści. Ogród nasz zlokalizowany jest
w rejonie, w którym znajduje się jeszcze kilkanaście innych podobnych rodzinnych ogrodów działkowych
(ROD). Wszystkie te ogrody znajdują się dość blisko centrum miasta i zajmują łącznie obszar przekraczający
150 ha. Przecina je ulica Klecińska, stanowiąca fragment
Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia. Nic więc dziwnego, że tereny wszystkich tych ogrodów stanowią łakomy
kąsek dla firm budowlanych i deweloperskich. Należy też
dodać, że zgodnie z aktualnym „Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia" wszystkie te tereny
przewidziane są pod zabudowę komercyjną, a wszystkie
nasze ogrody wykreślono z tego planu, tak jakby nie istniały w naszym mieście. W tej sytuacji zasadniczą ochronę

prawną terenów naszych ROD stanowi obecnie nasza
„Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych”, która w sytuacji wywłaszczenia daje nam gwarancje uzyskania terenów zastępczych i odpowiednich odszkodowań. Wszyscy
pamiętamy wydarzenia z ostatnich lat, które wzniecały
i wzniecają wśród nas ciągłe poczucie zagrożenia i niepokoju. Wystarczy tu przytoczyć chociażby takie fakty, jak:
• heroiczną wręcz walkę całej działkowej społeczności
w Polsce o właściwe, prawne usankcjonowanie naszego
istnienia, zakończoną w 2005 r. przyjęciem przez Sejm
„Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych” – będącej
obecnie gwarantem naszego dalszego bytu;
• powtarzające się próby posłów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia w życie odmiennych projektów ustaw
o ogrodach działkowych – ostatni projekt jest autorstwa
grupy posłów z panem Andrzejem Derą na czele;
• zamieszanie wywołane słynnym już punktem 11j tzw.
„Specustawy drogowej”, którym to chciano pozbawić nas
konstytucyjnych praw do odszkodowań za utracone mienie i które to prawo, dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich działkowców udało się odzyskać;
• przyjęcie w 2006 roku przez Radę Miasta Wrocławia
„Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia”, w którym to studium wykreślono prawie wszystkie ogrody działkowe, a ich tereny przeznaczono na cele
komercyjne, deweloperskie i inne;
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• czy też zaskarżenie wspomnianej ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych z 2005 r. przez Radę Miasta Wrocławia do Trybunału Konstytucyjnego ze względu na jej
rzekomą niezgodność z Konstytucją RP, co jak wiemy w
ostateczności nie dało oczekiwanej satysfakcji autorom tego zaskarżenia.
Zagrożenie dla nas działkowców nie było związane tylko z wymienionymi wydarzeniami. Było i jest ciągle podsycane stronniczym oddziaływaniem środków masowego
przekazu, które w sposób jednostronny i kłamliwy sieją
nieprawdę w społeczeństwie, wzbudzają niewłaściwe
emocje i nadzieje, a przy okazji działają na szkodę działkowców i naszego Związku. W konkretnych sprawach nie
dają nam przy tym szansy na ripostę i na prezentowanie
naszego stanowiska. W ostatnich latach i miesiącach
w różnych dziennikach było wiele artykułów tego typu.
Dowodzą one upolitycznienia środków masowego przekazu, o ich stronniczości i szkodliwym społecznie działaniu.
Społeczność naszego Ogrodu, a także wszystkich sąsiednich ogrodów niepokoił i niepokoi ten bezustanny stan
zagrożenia od wielu lat dotykający nas i wszystkich działkowców w Polsce. To ciągłe wnikanie w naszą rzeczywistość stało się męczące i nie do zniesienia, przeszkadza
nam spokojnie realizować nasze życiowe marzenia i gospodarzyć na naszych działkach. Jak długo jeszcze przeżywać będziemy ten psychiczny horror? Tak dłużej nie
może być!
Można też zauważyć jeszcze jedną istotną rzecz. Otóż
wszystkie wspomniane wydarzenia z jednej strony dotyczą nas działkowców i naszych struktur, a mimo to, o ironio losu, z drugiej strony dzieją się jakby wokół nas i bez
naszego bezpośredniego udziału. Jest to dowodem na to,
że my działkowcy, zjednoczeni w Polskim Związku Działkowców, stanowimy ogromną siłę z którą mimo wszystko nasi przeciwnicy się liczą. Dlatego też bezustannie
atakują nas oni z różnych stron i w tak zróżnicowany sposób. Nie możemy dopuścić do tego żeby osiągnęli pełnię
swoich celów i nie damy im takiej satysfakcji! Jeżeli ktoś
chce coś zmienić w funkcjonowaniu naszego Związku
i Rodzinnych Ogrodów Działkowych to przede wszystkim powinien zapytać się nas o zdanie, zasięgnąć naszej
opinii, skonsultować z nami swoje propozycje. To co dotyczy nas nie może się dziać bez nas! I to, co w tej chwili
mówię, jest zgodne z opinią nie tylko wszystkich działkowców, ale między innymi także z opinią, wielu posłów
wyrażoną podczas ostatniej debaty sejmowej, dotyczącej
pierwszego czytania projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów PiS prezentowanego przez pana
posła Andrzeja Derę. Nic o nas bez nas! Prosimy o tym
pamiętać!

nio w Sejmie, zwróciłem uwagę na kilka istotnych elementów. Przede wszystkim nasuwa się spostrzeżenie, że
projekt ten „automatycznie” uchyla naszą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, sprawdzoną już w praktycznym działaniu. Działkowcy utracą więc m.in. prawo do
bezpłatnego korzystania z działek, odrębną własność altan
i nasadzeń, zwolnienia podatkowe, zabezpieczenia przed
likwidacjami ogrodów oraz przed roszczeniami do ich terenów.
Projekt PiS-u w swoich założeniach jest sprzeczny
z Konstytucją RP z ustawami o samorządzie terytorialnym
i z prawami samorządów, które w istocie rzeczy są właścicielami gruntów ogrodów. Prezydenci, szczególnie dużych miast takich jak Wrocław, z pewnością skwapliwie
skorzystają z zapisu proponowanej ustawy PiS, by jednym
pociągnięciem pióra zlikwidować wiele obecnych gruntów działkowych przeznaczonych w planach na inne cele,
w tym na cele komercyjne.
Proponowane w projekcie uwłaszczenie jest więc zwyczajną fikcją! Projekt ten nie przyznaje działkowcom własności, a jedynie możliwość złożenia wniosku do gminy,
która jakoby ma oddawać swoje grunty za bezcen i bez
żadnej dla siebie rekompensaty. Sytuacja prawna ogrodów
we Wrocławiu z góry wyklucza działki z przydzielenia ich
na własność gdyż 95% ogrodów przeznaczonych jest na
inne cele. Ostatecznie zamiast uwłaszczenia będzie miało
miejsce wywłaszczenie!
Autorzy projektu chcą jednak przede wszystkim likwidacji i rozwiązania Polskiego Związku Działkowców. Widzą w nim relikt komunistycznej epoki Nie biorą pod
uwagę tego, że organizacja nasza ma ponad 100-letnie tradycje, że ma silne powiązania z podobnymi organizacjami w innych krajach europejskich. Chcą likwidacji
społecznej ogólnokrajowej organizacji pozarządowej spełniającej wielce pożyteczną rolę, odciążającej Państwo
i samorządy w pomocy socjalnej na rzecz najuboższych
i najbardziej potrzebujących. Chcą likwidacji organizacji,
która jak dotąd skutecznie broni działkowców przed rozgrabieniem ich terenów, a przez to jest największą przeszkodą w tej materii. Przy okazji chcą zawłaszczyć na
rzecz Państwa nasz majątek trwały oraz fundusze przewidziane na inwestycje, a więc to wszystko, co powstało
z naszych składek członkowskich. Nie są to metody jakie
powinny być stosowane w demokratycznym państwie prawa. Są to metody, które można przyrównać do działań
z czasów faszyzmu lub powojennego stalinizmu, kiedy to
zagrabiano prywatne mienie bez prawa do odszkodowań.
Z czymś takim nie można się zgodzić!
Podsumowując to wszystko można stwierdzić, że
w gruncie rzeczy nie chodzi tu wcale o dobro działkowców. Zasadniczy cel to ten, który uwidoczniony został na
wymownym plakacie zapowiadającym nasz Kongres. Tak
proszę Państwa, chodzi tu o naszą ziemię, której tak dzielnie bronimy! W spychaczu wdzierającym się na teren plakatowej działki nie widać operatora, ale w świetle

Szanowne Koleżanki, Koledzy, Działkowcy!
Szanowni Goście!
Przechodząc do szczegółów wspomnianego projektu
ustawy o ogrodach działkowych, prezentowanego ostat95

przedstawionych faktów łatwo go sobie skojarzyć. Jestem
pełen uznania dla autorów plakatu za wspaniałe i wymowne ujęcie plastyczne tego wszystkiego co teraz się dzieje.
I na zakończenie jeszcze jedno spostrzeżenie. W każdej
rodzinie można znaleźć kogoś kto źle służy jej potrzebom.
W naszej rodzinie działkowców w ten zły i trudny sposób
działa pan Andrzej Dera, który będąc działkowcem, a przy
tym także wybranym do Sejmu na reprezentanta Narodu,

wcale nie działa na rzecz interesów tegoż Narodu. Swoim
postępowaniem sprawił, że nie widzę w nim również
działkowca, reprezentanta najuboższej części społeczeństwa! Najwyższy czas, żeby w świetle tego wszystkiego
co zrobił uderzył się we własną pierś i publicznie przeprosił działkowców za wyrządzoną im krzywdę!
Dziękuję za uwagę.

46. Ryszard Rybakowski OZ Sudecki
Szanowne koleżanki i koledzy,
działkowcy oraz zaproszeni goście!
W dniu 2 lipca br. na 45 posiedzeniu Sejmu RP odczytano po raz pierwszy projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Odbyła się
również debata nad tym projektem. W debacie głos zabrało około 24 Posłów RP. Większość z wypowiedzi poselskich była za odrzuceniem powyższego projektu ustawy.
Poseł wnioskodawca Pan Andrzej Dera przedstawiając
swój projekt w sposób przewrotny przytaczał „niedorzeczne” argumenty świadczące o potrzebie wprowadzenia tego projektu. Przekonywał wszystkich zebranych do
uchylenia obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych i likwidacji organizacji, która od
wieków broni interesów działkowców jaką jest Polski
Związek Działkowców. Na wstępie powiedział m.in., że
fundamentem projektu ustawy jest stworzenie takiej sytuacji prawnej działkowców, która będzie zgodna z Konstytucją RP oraz zasadami solidarności społecznej, samorządności i praworządności. Gdy tymczasem rozwiązania
zawarte w projekcie ustawy są sprzeczne z Konstytucją
RP. System ogrodów działkowych w świetle obowiązującej ustawy nazwał „systemem radzieckim”, w którym ludzie nie mają żadnych praw podmiotowych. Nowy projekt
ustawy przekreśla jakikolwiek prawa dla działkowców
które zawarte są w obecnie obowiązującej ustawie z dnia
8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. System ten zwany radzieckim poseł Dera proponuje zastąpić
systemem obywatelskim który oparty jest na własności
umożliwiającej obywatelom objęcie ogrodów działkowych na własność czyli na możliwości utworzenia wspólnoty ogrodowej. Każdy ogród z mocy tej ustawy oczywiście gdyby projekt ten stał się ustawą stał by się ogrodem posiadającym osobowość prawną. Doskonale wszyscy wiemy że takie rozwiązanie jest złe dla działkowców.
W dalszej wypowiedzi Pan Dera podkreśla, że ogrody będą nadal spełniały takie same funkcje jak dotychczas czyli wypoczynkowe, rekreacyjne i socjalne. Jest to kolejna
„mrzonka bez pokrycia”. W subiektywnym odczuciu Pana posła, wnioskodawca czyli osoba, która zechce wykupić działkę na własność ma stworzone bardzo korzystne
„warunki” łub „propozycje" dotyczące nabycia działki na

własność w postaci 1% wartości działki. W tym miejscu
poseł zapomniał wspomnieć o innych kosztach takich jak
notarialne, geodezyjne czy sądowe przy założeniu księgi
wieczystej. Podkreślił, że osoba która nie zechce wykupić
swojej działki może być użytkownikiem. I jest to prawo
zbywalne i dziedziczne – co jest bardzo istotne zdaniem
posła, ponieważ daje gwarancję, że nikt im nie odbierze
działki, będą mogli ją zbyć, a w przypadku ich śmierci następcy będą mogli ustawowo to użytkowanie dziedziczyć.
W konstrukcji funkcjonowania ogrodu wspólnoty ogrodowe mają decydować o wszystkich sprawach ogrodu.
Faktycznie tylko teoretycznie. Bo zgodnie z projektem
ustawy to właśnie gmina władna jest do podejmowania
ostatecznych decyzji. Wyjaśnienia Pana Posła dotyczące
utrzymania wspólnot ogrodowych są kompletnie absurdalne. Projekt zakłada likwidację Polskiego Związku
Działkowców, ponieważ zdaniem posła nie jest potrzebna
organizacja, która zawiaduje wszystkimi ogrodami.
Posłowie Platformy Obywatelskiej jednogłośnie stwierdzili, że potrzebne są zmiany w ustroju ogrodów działkowych, jednak nie zgadzają się z tym projektem. Uważają,
że uchylenie obecnie obowiązującej ustawy i przyjęcie
projektu spowoduje niezwykły chaos i bałagan organizacyjny. Ponadto, co do reorganizacji ogrodów działkowych
mieli dużo pytań do posła wnioskodawcy. Z uwagi na brak
społecznego uzasadnienia wprowadzenia w życie przedstawionego projektu ustawy, niezgodności kilku zapisów
z Konstytucją RP, brakiem konsultacji społecznych a
przede wszystkim niechlujność legislacyjna – Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej wniósł o odrzucenie
projektu ustawy w pierwszym czytaniu.
Poseł Wiesław Szczepański w imieniu Klubu Poselskiego Lewica powiedział, że jest to kolejna próba rozbicia polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego oraz rozparcelowania gruntów zajętych przez kilka tysięcy ogrodów działkowych. Po czym wyraził swoje zdziwienie, że w tak ważnej materii dla miliona Polaków w Polsce Marszałek Sejmu
RP nie skorzystał z możliwości skierowania projektu do
konsultacji w trybie i na zasadach określonych w ustawach,
ale skierował go od razu do pierwszego czytania. Z uwagi
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na fakt, że projekt ten nie zawiera wyników konsultacji
z działkowcami, gminami i związkami zawodowymi, z których tysiące emerytów i rencistów uprawia działki nigdy
nie powinien trafić pod obrady Sejmu RP. Podkreślił, że najprawdopodobniej świadomie uniknięto debaty z działkowcami, ponieważ nie są oni zainteresowani uchyleniem
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w jej obronie
złożyli 619 tysięcy podpisów. Dodał, że w praktyce projekt
ustawy daje jedynie działkowcom prawo do złożenia wniosku o wykup działki, bez gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Warunki, jakie musiałyby zostać spełnione, powodują, że hasło o powszechnym uwłaszczeniu
staje się fikcją. Stan prawny 70 procent gruntów zajętych
obecnie przez ogrody działkowe wyklucza możliwość
uwłaszczenia działkowców. Większość z tych gruntów nie
posiada aktualnych planów zagospodarowania przestrzen-

nego lub są one w planach przeznaczone na inne cele, są
objęte roszczeniami osób trzecich i mają nieuregulowany
stan prawny. A zatem, około 680 tysięcy działkowców nie
ma żadnych szans na wykup swojej działki. Proponowany
projekt w rzeczywistości wywłaszcza działkowców. Obecnie na podstawie obowiązującej ustawy działkowcy są właścicielami naniesień i nasadzeń. Autorzy projektu nie
przewidują tych regulacji, co oznacza że majątek ten stanie
się z mocy prawa własnością Gminy lub Skarbu Państwa.
Tak więc uwłaszczenie będzie iluzoryczne, natomiast wywłaszczenie automatyczne. Projekt zakłada wielkość działek ogrodowych od 600 do 1500 m2. Zatem, należy przyjąć
są to działki budowlane. Natomiast, likwidacja Polskiego
Związku Działkowców spowoduje paraliż i swoistą próżnię
organizacyjną.

47. Kazimierz Pazdyk OZ Sudecki
Szanowni Delegaci, Szanowni Goście!
Zabierając głos na pierwszym Kongresie PZD, będąc
jednym z 2600 delegatów, chciałbym z tego miejsca zwrócić się do wszystkich ludzi, którym leży dobro działkowców na sercu (większość z nich to emeryci, renciści
i bezrobotni) o pełne poparcie i zaangażowanie w obronie
obecnie obowiązującej ustawy o ogrodach działkowych
z dnia 08.07.2005 r. – dodam naszej ustawy.
Jesteśmy tu w Warszawie, gdyż my wszyscy, a z osobna i ja nie zgadzamy się z założeniami projektu wniesionego do Laski Marszałkowskiej przez Posłów PiS dotyczącego nas działkowców. Projekt ten nie był konsultowany z działkowcami i moim zdaniem jest niekonstytucyjny. Projektodawcy zakładają w nim, pod przykrywką
uwłaszczenia, faktyczne wywłaszczenie i fizyczną likwidację ogrodów. Według mego rozeznania tylko 25% obecnie użytkujących działki będzie mogło wykupić je od
gmin, zaś pozostali użytkownicy bądź zostaną od razu pozbawieni działki lub będą mogli ją dzierżawić (dzierżawę
działek bez odszkodowania można zawsze rozwiązać).
Co to oznacza dla szczęśliwców? Oznacza to, że 25%
działkowiczów może i tylko może stać się właścicielem
za 1% wartości. Co stanie się w przypadku uznania przez
Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją
uchwalenia ustawy według projektu PiS, pozbawiających
gminy 99% wartości działek? Kto wyrówna gminom stratę; czy może Posłowie ze swej diety poselskiej pokryją

różnicę, czy będzie to Skarb Państwa? Obawiam się jednak, że ofiarami staną się najbiedniejsi – emeryci, renciści
i bezrobotni, którzy zaufają Państwu Polskiemu i wykupią
wcześniej swoje działki. Myślę, że w takim przypadku nie
patrząc na wcześniej poniesione koszty porzucą je. Będzie
to ostateczny koniec ogrodnictwa w Polsce.

Szanowni Delegacji, Szanowni Goście
Chciałbym tu z tej sali, sali znanej wszystkim Polakom
zaapelować do Posłów Sejmu RP, aby nie brali na swe sumienia krzywdy jaką mogą wyrządzić milionowej rzeszy
działkowców, zmieniając obecną naszą ustawę o ogrodach
działkowych i zastępując nową ustawą według projektu
Posłów PiS.
Niech Posłowie Sejmu bronią dobrych ustaw, a zmian i
uchwalania nowych dokonują tylko wówczas, gdy tego
chce Naród, a zmiany służą ludności, a w tym przypadku
działkowiczom.
Niech nasze dzieci i wnuki będą mogły w przyszłości
powiedzieć, iż obecni Posłowie Sejmu RP przeciwstawili się podstępnemu zamiarowi likwidacji ogrodów działkowych i że stanęli w obronie najuboższych Polaków.
Apel ten wnoszę w 30-tą rocznicę pierwszej wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce, licząc na sumienia Posłów,
wierząc, że nie zrobią nic wbrew oczekiwaniom działkowców.
Dziękuję za uwagę
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48. Stanisław Gabiński OZ Śląski
PROTEST
w sprawie likwidacji ustawy
O Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 08.07.2005 r.
Panie Prezesie i Szanowni delegaci
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców.!
W imieniu zarządu i 560 działkowców ROD „Wypoczynek” w Ząbkowicach Śl. przedstawiam nasze stanowisko
w sprawie protestu dotyczącego likwidacji Rodzinnych
Ogrodów Działkowych w Ząbkowicach Śląskich.
Nadmieniam, iż z tak niefortunną i krzywdzącą działkowców inicjatywą wystąpili posłowie PiS.
Stwierdzamy, że dotychczasowa ustawa o ROD całkowicie zabezpiecza nasze potrzeby i gwarantuje nam sprawiedliwe i jasne zasady funkcjonowania ogrodów.
Posłowie pragnący uchylić ustawę o ROD i zlikwidować Polski Związek Działkowców, powinni głęboko przemyśleć swoje działania gdyż wymierzyli je przeciwko

swoim wyborcom. Działkowcy, to na ogół osoby o niskich
dochodach, dla których plony uzyskane z działek stanowią
duże wsparcie budżetu domowego.
Przypominam, że ogrody zakładane były na nieużytkach, a dzięki wielkiemu zaangażowaniu i mozolnej pracy działkowcy z gruntów tych uczynili miejsca do wypoczynku i rekreacji dla swoich rodzin.
Wobec powyższych danych uznajemy, iż przedstawiony
przez Posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy dot.
ogrodów działkowych jest dla działkowców niekorzystny, dlatego zgłaszam protest w tej sprawie.

49. Mieczysław Kamiński OZ w Gdańsku
Panie przewodniczący, Panie prezesie,
Szanowni goście, koleżanki i koledzy
Występując w imieniu działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pucku, Rumi i Redzie wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec „uszczęśliwiania” nas na siłę przez
posłów PiS-u. My działkowcy jesteśmy przeciwni ostatniemu projektowi ustawy o ogrodach działkowych, który posłowie PIS złożyli do sejmu w dniu 23 marca br., który popiera
też posłanka Lidia Staroń z PO, a któremu nadał już numer
Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski z PO. Projekt ten
nie był konsultowany z naszym Związkiem.
Stanowisko Klubu Parlamentarnego PIS poczytujemy
jako atak na Polski Związek Działkowców, a wypowiedzi
niektórych posłów PO uważamy za bardzo pokrętne.
Grupa dyspozycyjnych dziennikarzy prasy, radia i TV
podaje nieobiektywne informacje o naszym Związku,
a sprostowań członków Krajowej Rady PZD i autoryzowanych wywiadów nie zamieszcza.
Projektodawcom ustawy o ogrodach działkowych mającej nas „uwłaszczyć” czy wręcz „wybawić”, nie chodzi
o dobro działkowców, ludzi często ubogich – emerytów

i rencistów, tylko o doprowadzenie do sytuacji, w której nie
będzie już PZD – naszej organizacji. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uzna tę ustawę za niekonstytucyjną, będzie jak przysłowiowa „musztarda po obiedzie”.
Straty dla nas będą olbrzymie i nie będzie miała żadnego
znaczenia satysfakcja, że racja była po naszej stronie.
Należy jasno, wyrazie i głośno powiedzieć: Klubowi
PiS, a może i PO, Wam nie chodzi o poprawę sytuacji
działkowców. Kluby te reprezentują interesy deweloperów, którym zależy na pozyskaniu ziemi małym kosztem.
Zdecydowanie protestujemy przeciwko takim praktykom. My mamy dobrą ustawę o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
Szanowni Posłowie, jako organizacja praworządna żądamy bezwzględnej konsultacji z naszym środowiskiem,
spraw, które są w kręgu naszych zainteresowań, co powinno być zasadą w praworządnym państwie. Jeżeli nie, to
zostawcie milionową organizację, jaką jest Polski Związek
Działkowców, w spokoju.

50. Stanisław Kozicki OZ Toruńsko-Włocławski
Panie Prezesie, Koleżanki i Koledzy
Wielce Dostojni Goście
Dzisiejszy dzień 14 lipca 2009 r. przejdzie do historii
organizacji działkowców w Polsce jak i Międzynarodo-

wego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu, w którym niepoślednią rolę odgry98

wa Nasz Związek. Należy zadać sobie pytanie zasadnicze,
co się stało, że KR PZD w trybie pilnym postanowiła zwołać I-szy Kongres?
Polskie Ogrody Działkowe, to nie wymysł minionego
„niesłusznego ustroju” to tradycja ponad wieku. Udokumentowanym dowodem na to jest Rodzinny Ogród Działkowy „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu – w moim
Toruńsko-Włocławskim Okręgu, oraz wiele innych jak
ROD „Obrońców Pokoju” w Warszawie, im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, im. Ligonia w Katowicach
i wiele innych w naszej Ojczyźnie – Wspólnej Ojczyźnie.
Czym jest ten ruch o ciągle zwiększającym się natężeniu,
aktualnie zrzeszającym około miliona członków nie licząc
ich rodzin, przyjaciół i znajomych spędzających wolny czas
po ciężkiej codziennej pracy w naszych ogrodach.
Możemy sobie śmiało odpowiedzieć, te wszystkie grupy społeczne w naszych ogrodach widzą miejsce wypoczynku, relaksu i regeneracji sił, którego Nasza Ojczyzna
im nie zapewnia, nędzne zarobki nie pozwalają na wczasy krajowe, nie mówiąc o wojażach zagranicznych, sanatoriach, lecznictwie.
Nasi członkowie – użytkownicy działek od chwili powstania ogrodów nic nie dostawali za darmo, powstawały one najczęściej na ugorach i nieużytkach o tym
doskonale wiedzą hutnicy, górnicy, stoczniowcy, nauczyciele – wszyscy nasi użytkownicy.
Wiele wysiłku, potu, hartu ducha kosztowało to, by
przywrócić te tereny przyrodzie i człowiekowi, by stworzyć tereny zielone, kwitnące i pachnące nie tylko nam,
ale mieszkańcom miast – całemu społeczeństwu. Ogrody
stanowią miejsce wychowania wielu pokoleń w zgodzie
i poszanowaniu przyrody. To miejsce samodzielności, samorządności i demokratycznych zasad postępowania.
Nasza Ojczyzna należy do wielkiej rodziny europejskiej
zrzeszonej w Unii Europejskiej. Przedstawiciele jej bardzo pozytywni wypowiadają się o ruchu ogrodnictwa w
całej Europie, dowodem na to niech będzie wystąpienie
byłego premiera Danii Pana Paula Rasmussena, który polskich działkowców i nasz Związek stawiał jako wzór do
naśladowania dla związków zachodnioeuropejskich.
Wybitny malarz, grafik hiszpański Francesko GOJA powiedział „gdy rozum śpi, budzą się demony”. W naszej
Ojczyźnie – „demony” dawały i dają znać od chwili transformacji ustrojowej.
Czy to nie wystarczy, czy to was nie przekonuje szanowni decydenci? Wybrańcy rzekomo całego narodu, by
nasz Związek, a zatem nasze ogrody zostawić w spokoju.
Czy nie wystarczy Wam dotychczasowe rujnowanie kraju, we wszystkich dziedzinach gospodarki?
Cały czas stoi Wam „solą w oku” organizacja samodzielna, samorządna, szanująca zasady demokracji, zarządzająca 46 tys. ha przywróconej ziemi głównie w miastach
i dużych skupiskach ludzkich.
Uważacie, że należy to zniszczyć w ten sposób, że tereny ogrodów w dużych miastach jak Warszawa, Gdańsk,

Kraków, Poznań, Szczecin Wrocław i wielu innych sprzedacie po cenach wolnorynkowych w granicach od 1000 3 500 Euro, a z pozostałej części stworzycie getta dla bezdomnych.
Czy w ten sposób chcecie wywiązać się z hasła wyborczego 3 mln. mieszkań?
Czołowy mędrzec partii z nazwy zwanej „Prawo i Sprawiedliwość” obecnie eurodeputowany powiedział „Polak
głupi to kupi” nie Panowie z PiS-u nie uszczęśliwiajcie
nas obietnicami wyborczymi. Dość kpin i poniżania naszych przedstawicieli – naszego Związku.
Nigdy nie oddamy m2 ziemi bez uzasadnienia władz terenowych o jej potrzebie społecznej pod budowę dróg,
szkół stadionów, osiedli mieszkaniowych itp. porozumienie zawsze jest możliwe na zasadach określonych w dobrze służącej aktualnie Ustawie „o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych” uchwalonej przez Parlament w dniu 8 lipca 2005 r. Dz. U nr 169 poz. 1419 i zmianami z 2006 r.
Jestem przekonany, że nie wszyscy parlamentarzyści,
senatorowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie myślą
kategoriami zniszczenia Związku i ogrodów.
Modelowym przykładem współpracy z organami terenowymi a Okręgiem to miasta Okręgu Toruńsko-Włocławskiego w szczególności miasto Kopernika – Toruń.
Zawsze znajdujemy nić porozumienia służącą dla rozwoju miast i naszych ogrodów. Za co wszystkim serdecznie
dziękujemy.
Kończąc odpowiem decydentom mojej Ojczyzny – Polski, w imieniu użytkowników, których jestem reprezentantem, jestem by mój głos był słyszany w Parlamencie,
Senacie, przez Premiera i Prezydenta RP – dość pogardy
i lekceważenia głosów milionowej organizacji. Pozostawcie naszą Ustawę z której o ile nie wszyscy to demokratyczna większość chce jej zachowania. Dość obłudy
i zakłamania w projekcie ustawy PiS-u, ten bubel prawny,
którego jednym z twórców, aż wstyd się przyznać jest
członek naszego Związku – poseł Dera, poseł który ośmieszył Parlament przed Trybunałem Konstytucyjnym, zamiast bronić ustawy, którą przecież stworzyli dla nas
parlamentarzyści – był jej głównym oskarżycielem.
W Polsce leży ugorem tysiące hektarów ziemi. Panowie
z PiS- u i bądźcie twórcami waszego związku, waszych
ogrodów, lecz nie kosztem naszych ogrodów i naszego
Związku. Bądźcie twórcami choć jednego ogrodu waszych marzeń, pokarzcie że choć jeden Wasz plan będzie
z pożytkiem dla ludzi najbiedniejszych – zacznijcie od
podstaw.
Jestem przekonany, że dzisiejszy Kongres, dla większości światłych parlamentarzystów będzie motywacją dla
odrzucenia wniosku PiS-u skierowanego do laski marszałkowskiej.
Nie należymy do grupy społeczeństwa, która prowadzi
destrukcje, wywołuje burdy i awantury na ulicach naszych
miast, najlepiej o tym wie i odczuwa stolica – Warszawa.
Niech nigdy nie nadejdzie dzień, w którym przyjedziemy
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demonstrować, lecz gdyby zwyciężyły DEMONY, to
niech decydenci przypomną sobie wiersz – poety Władysława Broniewskiego p.t.”Bagnet na Broń”
Kiedy przyjdą podpalić dom
ten, w którym mieszkasz – Polskę,
kiedy rzucą przed siebie grom,
kiedy runą żelaznym wojskiem
i pod drzwiami staną, i nocą
kolbami w drzwi załomocą -

ty, ze snu podnosząc skroń,
stań u drzwi
Bagnet na broń!
Trzeba krwi!
Są w ojczyźnie rachunki krzywd,
Panowie posłowie to Wy zadecydujecie, czy je wyrównacie.
Dziękuję za uwagę

51. Zbigniew Rodak OZ Sudecki
Szanowni uczestnicy
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców.
Panie i Panowie Posłowie!
Na wstępie chciałbym dokonać sprostowania, błędnego
pojmowania naszej akcji zbierania podpisów przez członków PZD. Członkowie PZD nigdy nie zbierali podpisów
przeciwko jakiemukolwiek projektowi ustawy zgłoszonej
przez posłów RP. Pewne jest natomiast to, że 620 tys. podpisów w chwili obecnej zebraliśmy w OBRONIE ustawy
o ROD z dnia 8 lipca 2005 r., uważamy bowiem, że dobrze
ona służy działkowcom i idei ogrodnictwa działkowego
w Polsce i europie. Koniec kropka. W obronie obecnie
obowiązującej ustawy panie i panowie posłowie!
Mówię o tym dlatego, że w dniu 2 lipca br. odbyła się
debata w sejmie nad projektem ustawy o ogrodach działkowych zgłoszonej przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Posłem sprawozdawcą był Pan poseł Andrzej Dera.
Przysłuchiwałem się tej debacie i dokładnie przeczytałem
stenogram z tej debaty. Otóż Pan poseł bardzo obszernie
wywodził, że te ponad 600 tys. podpisów było zebranych
przeciwko jakiemuś projektowi ustawy i nie można ich
brać w chwili obecnej pod uwagę. Błąd! Jak najbardziej
właśnie dziś należy brać pod uwagę te podpisy.
Ja jednak chciałbym o czymś innym powiedzieć. Wśród
wielu słów uzasadnienia Pana posła Dery do tego projektu, wyczytałem, że PZD dysponuje niewyobrażalnymi
wręcz środkami pieniężnymi, cytat: „w systemie rocznym
jest to kwota ponad 17 mln. zł. rocznie do wykorzystania.
17 min jest wykorzystywane przez organizację, która się
nazywa Polski Związek Działkowców...” koniec cytatu.
Szanowni państwo! PZD, jego struktury w milionowym
związku posiadają zaledwie, 17 milionów na utrzymanie
i zarządzanie 5 tys. ogrodów w całym kraju! Tylko 17 milionów i radzi sobie z tym ubóstwem. Z tego faktu czyni
zarzut Pan poseł Dera. Wobec tego porównajmy kwoty
i fakty dotyczące organizacji naszej i PiS.
Partia Prawo i Sprawiedliwość otrzymuje subwencję
z budżetu państwa w wysokości 35.5 mln. zł rocznie na
swoją działalność i liczy sobie około 20 tys. członków. To
my wszyscy z naszych kieszeni w postaci podatków i czy

to nam się podoba czy nie, bulimy na tę marną partyjkę
dwukrotnie więcej niż nasi członkowie, milionowej organizacji de facto posiadają na utrzymanie naszych ogrodów,
bo od nikogo innego nie otrzymujemy wsparcia! Na
39 posiedzeniu Sejmu RP w kwietniu tego roku PO wniosła projekt ustawy o czasowym wstrzymaniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Otóż całe PiS
łącznie z posłem Derą, jego szefem i całą grupą sygnatariuszy obecnego projektu ustawy o ogrodach głosowała
wtedy za odrzuceniem tamtego projektu uzasadniając to
zamachem na demokrację czy też jej ograniczenie bez
skrupułów wyciągając ręce po pieniądze publiczne.
Jeszcze jeden cytat z wystąpienia w sejmie, Pana posła
Dery „... Ja mówię o Polskim Związku Działkowców, łatwo to sobie sprawdzić, ile ten prezes zarabia, kto tam jest
zatrudniony, jakie ma pieniądze. To jest system, który nie
ma nadzoru. Otóż w tym systemie nie ma instytucji, która mogłaby skontrolować wydawanie tych pieniędzy zebranych od ludzi, od emerytów i rencistów”.
Szanowni państwo ponieważ czyni się zarzut Prezesowi
Związku i nam samym z tego że wybrany przez nas człowiek zarabia zbyt dużo to porównajmy fakty. Prezes PiS
Jarosław Kaczyński osiągnął dochód w roku ubiegłym
w wysokości 148 tys. zł. Jeśli tę kwotę podzielimy przez
12 miesięcy otrzymamy dochód miesięczny około 12,5
tys. zł, to jest o 1,5 razy więcej niż otrzymuje prezes milionowej organizacji przy karzełku członkowskim jakim
jest PiS. Wspomnę jeszcze tylko że Prezes PZD i biura
związku świadczą realną, wymierną pomoc, wsparcie
i konkretne działanie dla swoich członków, ich rodzin ale
także społeczności lokalnej.
Co otrzymujemy w zamian za potężną subwencję dla
PiS z naszych kieszeni podatnika? Odpowiem. Nic! A właściwie to otrzymujemy; obelgi, insynuacje, szkalowanie
ludzi i związku, kłamstwa.
I jeszcze jedno. Projekt PiS-u mami nas m.in. powszechnym uwłaszczeniem za niewielką kwotę. Jak jest z tym
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uwłaszczeniem naprawdę, wiemy już chyba wszyscy nie
tylko na tej sali.
Przysłuchiwałem się niedawno debacie telewizyjnej na
temat 20-lecia polskiej gospodarki rynkowej, funkcjonowania kapitalizmu i demokracji. Otóż jeden z dyskutan-

tów, wybitna postać, prof. Witold Modzelewski stwierdził
rzecz następującą: „...przez rozdawnictwo lub sprzedaż za
psie pieniądze nigdy nie stworzy się klasy właścicieli”.
I ja się z tym zgadzam. A Państwo jak uważacie?
Dziękuję za uwagę

52. Zdzisław Marcinko OZ Sudecki
Panie Prezesie,
Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy!
Reprezentuje działkowców ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu. Zastanawiałem się, czy w chwili gdy już prawie
wszystko zostało powiedziane nt. projektu tej nieszczęsnej ustawy PiS, zasadnym jest abym jeszcze ja zajmował
się Panem Posłem Derą i jego bublem prawnym, wszak
moi przedmówcy nie pozostawili już na nim suchej nitki.
Mam jednak obowiązek jako Prezes jednego z największych Ogrodów w kraju liczącego 2600 działek, w imieniu tych tysięcy działkowców zabrać głos w sprawie która
ma fundamentalne znaczenie dla istnienia ogrodnictwa
działkowego w Polsce.
My działkowcy i mieszkańcy Wałbrzycha jesteśmy
szczególnie wyczuleni na wszelkie próby uwłaszczania
i uszczęśliwiania nas. W świeżej pamięci mamy likwidację kopalń oraz całego Zagłębia Wałbrzyskiego. Politycy
ówczesnego AWS prowadzili działalność propagandową
wśród górników identyczną do dzisiejszej działalność PiS
wśród działkowców, obiecując im złote góry. Mówiono,
że nasze kopalnie są nierentowne, że warunki w nich panujące uwłaczają ludzkiej godności itp. Górnicy mieli
otrzymać nowe miejsca pracy m. in. w turystyce, mieli
przechodzić na wcześniejsze emerytury i otrzymywać
wielotysięczne odprawy pieniężne. Skończyło się na tym,
że zlikwidowano przy tej okazji tysiące miejsc pracy w
zakładach kooperujących z kopalniami, a górnikom zafundowano weryfikację rent. Z dnia na dzień setki chorych na pylicę górników za sprawą ZUS doznało
cudownych uzdrowień. Młodzi i zdrowi wyjechali z Wałbrzycha, najczęściej za granicę. W miejsce kopalń powstała nowa gałąź przemysłu „Biedaszyby”. Wałbrzych,
niegdyś ważne, przemysłowe i wojewódzkie miasto stało
się pośmiewiskiem całej Polski. Można zadać pytanie
gdzie były w tym okresie związki zawodowe, że dopuściły do tak wielkiej tragedii? Nie możemy popełnić tego samego błędu i dopuścić do likwidacji rodzinnych ogrodów
działkowych. Przyszłe pokolenia nie wybaczyłyby nam
tego, zadając pytanie gdzie był PZD, że pozwolił zniszczyć dorobek wielu pokoleń?
W dobie światowego kryzysu, który nie ominął również
naszego kraju, PiS szykuje znacznej części społeczeństwa
dodatkowe zubożenie, przedkładając w Sejmie własną
ustawę o ogrodach działkowych, mającą na celu likwida-

cję PZD, a co za tym idzie ogrodów. Szczytem cynizmu
jest obiecywanie działkowcom uwłaszczenia działek, wiedząc, że około 70% z nich już na starcie nie będzie miało
prawa złożenia stosownego wniosku, a pozostałych szczęśliwców w większości nie będzie stać na poniesienie kosztów związanych z ich wykupem oraz późniejszymi opłatami. Wszak wnioskodawcom nie leży na sercu dobro
działkowców, widzą oni w ogrodach tereny pod inwestycje komercyjne, świetne miejsce do spekulacji gruntami
i robienia interesów kosztem najuboższych.
Pazerność i bezczelność Pana Dery i jego spółki nie zna
granic. Jak można z mównicy Sejmowej, w świetle jupiterów kłamać, oczerniać i mówić półprawdy? Podam tylko jeden przykład z całego steku kłamstw. Wnioskodawcy
kwestionują wartość i znaczenie zebranych 620 tys. podpisów działkowców, twierdząc, że dotyczyły one innego
projektu ustawy, doskonale wiedząc, że podpisy te nie są
przeciwko jakiejkolwiek ustawie, lecz są podpisami złożonymi w obronie naszej ustawy o ROD i miały, mają i będą miały zawsze takie samo znaczenie. Zastanawiałem się
dlaczego PiS-owi tak bardzo zależy na likwidacji PZD,
dlaczego nie przeszkadzają mu Polski Związek Filatelistów, Polski Związek Wędkarski, Łowiecki i tym podobne, wszak w każdym Związku czy organizacji politycznej
nie wyłączając PIS-u członkowie opłacają dobrowolne
składki członkowskie, w każdej organizacji czy związku
istnieją struktury, odpowiedź jest prosta, te Związki i Organizacje nie mają gruntów położonych w centrach miast.
Nie znam ani jednego działkowca, członka PZD któremu
na siłę i w brew jego woli przydzielono by w użytkowanie działkę, z tego co wiem to i Pan członek Dera dobrowolnie wypełnił deklarację członkowską PZD i z radością
za darmo przejął w użytkowanie 600 m2 działkę, godząc
się na przestrzeganie Statutu i Regulaminu PZD. Swoją
drogą uważam, że na podstawie § 36 ust. l Statutu, tzn.
działanie na szkodę PZD, Pan Dera już dawno powinien
być wykluczony ze Związku, mam nadzieje, że w najbliższym czasie to nastąpi.
Panie Pośle Dera, jeśli już Pan i Pana koledzy tak bardzo chcecie mieć swoje własne działki, to mam dla was
wspaniałą wiadomość, jeden z amerykańskich portali internetowych sprzedaje działki na księżycu. Niestety jed101

nym z kryteriów, które trzeba spełnić to wiarygodność,
a z tym niestety możecie mieć już spore problemy.
Wiem, że nawet w najczarniejszym stadzie znajdują się
i białe owce. dlatego apeluje z tego miejsca, Panie i Panowie Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, miejcie odwagę
cywilną, stańcie po właściwej stronie, a nie tam gdzie stało ZOMO. Jest jeszcze czas na głosowanie w Sejmie zgodnie z własnym sumieniem i poczuciem przyzwoitości.
Co do parlamentarzystów PO, SLD i PSL to wiem, że są
ludźmi honoru i zagłosują zgodnie z publicznymi deklara-

cjami za odrzuceniem projektu PiS w pierwszym czytaniu.
Mam nadzieje, że omawiany projekt ustawy trafi tam
gdzie jest jego miejsce, tzn. do kosza na śmieci, a w przyszłości już nigdy nikomu z polityków nie przyjdzie do głowy chęć zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Na zakończenie, parafrazując słowa naszego Hymnu
Narodowego powiem, jeszcze Ogrody nie zginęły póki
my żyjemy. Dziękuję.

53. Józef Kuriata OZ Sudecki
Szanowni delegaci,
Szanowni zaproszeni goście!
W dniu dzisiejszym tj. 14 lipca 2009 r. jesteśmy uczestnikami i jednocześnie inicjatorami nadzwyczajnego wydarzenia w historii dziejów ogrodnictwa działkowego
w Polsce. Uczestniczymy bowiem w pierwszym Kongresie zwołanym na żądanie polskich działkowców zaniepokojonych realną groźbą likwidacji ogrodów działkowych,
Polskiego Związku Działkowców i naszej tradycji. Groźbą, która wynika z projektu ustawy o ogródkach działkowych wniesionego do Sejmu RP przez posłów z klubu
parlamentarnego PiS.
Dlatego polscy działkowcy w czerwcu br. na okręgowych konferencjach przedkongresowych wybrali nas jako
swoich przedstawicieli i powierzyli obowiązek skutecznej obrony rodzinnych ogrodów działkowych oraz Polskiego Związku Działkowców. Obrony ogrodów, których
potrzeba istnienia i dalszego rozwoju jest od kilku lat
z nieustępliwym uporem przedmiotem manipulacji świadomości działkowców, bezpodstawnej krytyki i ataków na
Polski Związek Działkowców ze strony parlamentarnej
opcji politycznej nieprzyjaznej ogrodom działkowym.
Dlaczego nieprzyjaznej? Na to pytanie odpowiada nam
zawarty w kongresowym plakacie obraz rzeczywistości,
która nastąpiłaby, gdyby polscy działkowcy biernie oczekiwali na spełnienie obietnic projektodawców kilku już
ustaw o ogrodach działkowych autorstwa klubu parlamentarnego PiS.
Ten obraz oraz napis, to widmo zagłady naszych ogrodów działkowych, wiadmo które od kilku lat krąży za pomocą mediów po kraju, jak kiedyś w naszej politycznej
przeszłości krążyło widmo po Europie. To widmo niepokoi nie tylko polskich działkowców, ale również znaczącą część miejskiego społeczeństwa, które pozostaje
w przyjaźni z działkowcami i ogrodami działkowymi.
Zarówno działkowcy, jak i Polski Związek Działkowców nie był i nie jest dopuszczany do jakichkolwiek konsultacji z projektodawcami w naszej związkowej i ogrodowej sprawie. Różne projekty ustaw rodziły się zawsze

bez naszego udziału i zawsze kolejne projekty tych ustaw
były wymierzone przeciwko nam, a nasz Polski Związek
Działkowców oraz nasze związkowe prawo, w tym ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, były i są przedmiotem totalnej, fałszywej i nienawistnej krytyki przy
pomocy mediów publicznych, do których autorzy projektów ustaw, w przeciwieństwie do nas, mają nieograniczony dostęp.
Z tego powodu my działkowcy nie użalamy się, bo dysponowanie mediami publicznymi przy wykorzystywaniu
atrybutu władzy w celach zniszczenia tego, co dobrze ludziom służy można jedynie nazwać działaniem siłowym,
a więc walką władzy z działkowcami, bez liczenia się
z wolą blisko milionowej społeczności.
My działkowcy i nasz Związek możemy bronić naszych
ogrodów tylko przy wykorzystaniu uprawnień określonych w naszym związkowym prawie.
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że z chwilą przemian ustrojowych i gospodarczych w naszym państwie,
kiedy to zakłady pracy zaprzestały realizacji świadczeń
socjalnych na rzecz ogrodów, my działkowcy powołaliśmy w 1981 roku z własnej woli Polski Związek Działkowców. Powołaliśmy nasz Związek i powierzyliśmy
jemu zadania i kompetencje, które zostały zapisane
w obecnej ustawie o rodzinnych ogrodach, a precyzuje je
nasz statut.
W § 145 statutu jest zapisane, że pomiędzy Zwyczajnymi Krajowymi Zjazdami Delegatów Rada Krajowa może
zwołać Kongres PZD dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska PZD w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Ponieważ walka władzy z działkowcami trwa już od kilkunastu lat, czego wyrazem jest m.in. fakt wniesienia do
Sejmu przez klub parlamentarny PiS projektu ustawy
o ogródkach działkowych, działkowcy w obliczu zagrożenia dla dalszego istnienia ogrodów i ich Związku zadecydowali, aby bronić naszą ustawę o rodzinnych ogrodach
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działkowych na dzisiejszym Kongresie. Dzisiejszy Kongres jest zatem legalnym najwyższym organem Polskiego
Związku Działkowców i jego prawem oraz obowiązkiem
jest podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych i zajęcie stanowiska
wobec projektu ustawy o ogródkach działkowych, który
z dniem 2 lipca br. stał się przedmiotem prac Sejmu RP.
Temu projektowi dzisiejszy Kongres, w którym uczestniczy 2.600 delegatów, ma za zadanie w imieniu i z upoważnienia polskich działkowców powiedzieć – Nie!
A głos Kongresu, reprezentującego blisko milion Polaków
– działkowców, musi być usłyszany szanowni panowie
posłowie przez Was, jako naszych przedstawicieli w najwyższym organie władzy państwowej. Nie może być bowiem takiej sytuacji, aby w państwie prawa przedstawiciele narodu dzierżący władzę ustawodawczą tworzyli
prawo, przeciwko swojemu społeczeństwu, prawo, które
zniweczy dzieło i pracę wielu pokoleń. Prawo, które pozbawi najuboższą część naszego społeczeństwa możliwości, nie tylko wsparcia domowych budżetów, ale również
możliwości zdrowego, taniego i jedynego, na jaki stać
tych ludzi, zdrowego wypoczynku. Prawo, które zmierza
do udostępnienia gruntów ogrodów działkowych różnym
grupom finansjery, która pomnoży na nich swój kapitał.
Prawo, które w takich przypadkach nie uwzględnia żadnej
rekompensaty tytułem strat działkowców, którzy pozostawiana działkach swoją własność, czyli część swojego majątku. Szanowni panowie posłowie! Ponad 40% działkowców stanowią emeryci i renciści, około 10% działkowców – to z przymusu bezrobotni Polacy, bo dla nich
nie ma obiecywanych przez PiS w kampaniach wyborczych miejsc pracy. I ta sama opcja polityczna, która obiecywała ubogiej części społeczeństwa znaczącą poprawę
jego bytu, ma dzisiaj odwagę zabierać, w aureoli tworzonego przez siebie prawa, to co jest dla tej społeczności dodatkiem do skromnych budżetów domowych, co jest też
azylem, miejscem ucieczki przed wegetacją z betonowych
blokowisk do natury po zdrowie! Takie zamiary mogą
mieć jedynie oprawcy, a nie wybrańcy narodu, gdyż naród, jaki by nie był: czy europejski, czy indochiński, nie
działa rozmyślnie sam przeciwko sobie!
Działkowcy polscy pytają – Panie pośle Dera, przecież
jest pan działkowcem i czy nie dostrzegł pan w swoim rodzinnym ogrodzie działkowym, jak działkowcy dbają
o ten mały kawałek gruntu, jak na nim pracują, czy nie widzi pan jak chętnie tam wypoczywają, czy nie widzi pan
jak działkowcy się integrują, czy nie widzi pan jak ich odwiedzają na działkach rodziny i znajomi? Możemy jedynie sądzić, że nie dostrzega pan niczego, co dobrze
ludziom w ogrodach działkowych służy, że nie dopuszcza
pan do swojej świadomości oczywistej prawdy, a mianowicie potrzeby inicjowania i tworzenia instrumentów
prawnych chroniących pewne kręgi społeczeństwa przed
nędzą, a nie tylko ubóstwem, a także chroniących nabyte
prawa. Czy z jakichkolwiek innych powodów, m.in. z nie-

nawiści do tego co komunistyczne, do którego zalicza pan
ogrody działkowe, chociaż w Polsce istnieją one od ponad 100 lat, chce pan upodlić i upokorzyć działkowców-Polaków, chce Pan „zmieść z powierzchni” Polski Związek Działkowców, aby nie miał kto bronić ogrodów, aby
nie miał kto doskonalić prawa działkowego poprzez jego
bieżące przystosowywanie do ciągle zmieniającego się
prawa w innych dziedzinach mających związek z gruntami, podatkami, ochroną środowiska naturalnego, z budownictwem, z gospodarką wodną, z energetyką i z wieloma
innymi dziedzinami.
Szanowni delegaci, szanowni zaproszeni goście. Osądźcie sami, czy projekt ustawy PiS, nad którym Sejm RP
rozpoczął już prace, nie pozostaje w rażącej sprzeczności
z Konstytucją, skoro tenże projekt zakłada jednocześnie
delegalizację Polskiego Związku Działkowców, niczym
organizacji działającej przeciwko naszemu państwu,
a więc organizacji przestępczej, który zakłada nacjonalizację majątku tego Związku, który powstał w zdecydowanej
większości z prywatnych pieniędzy kilku pokoleń działkowców! Osądźcie także, czy takie zamiary tworzenia nieprzyjaznego prawa dla społeczeństwa pozytywnie oceni
opinia publiczna, jeśli nasze media byłyby obiektywne,
a nie jak dotychczas służalcze wobec niektórych wybrańców narodu?
Dzisiejszy Kongres wie na pewno, że ma prawo i obowiązek żądać publicznie odrzucenia tego projektu przez
Sejm w pierwszym czytaniu. I tego będzie żądał, bo taka
jest wola działkowców. A dlaczego? Dlatego, że działkowcy nie wyrażają woli, ani zgody na zmiany ich dotychczasowego statusu prawnego do gruntów w rodzinnych
ogrodach działkowych i domagają się utrzymania ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych, która zapewnia im
spokojne korzystanie z dotychczas nabytych praw. Dlatego, że działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców czują się bezpieczni przed zakusami likwidacji
ogrodów i przeznaczenia ich gruntów na dowolne cele.
Pod rządami naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dopuszczalna jest likwidacja ogrodów działkowych na cele publiczne np. budowa autostrad, szpitali,
szkół i temu podobnych obiektów użyteczności publicznej, ale wówczas ustawa chroni interesy zarówno działkowców jak i Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy mają bowiem zagwarantowane prawo do odszkodowania za swój majątek pozostawiony na likwidowanym
ogrodzie oraz prawo do działki zamiennej w ogrodzie odtworzonym przez podmiot, na rzecz którego nastąpiła likwidacja. Dotychczasowy stan prawny w zakresie likwidacji ogrodów działkowych gwarantuje także dalsze ich
istnienie i rozwój. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w dobie kryzysu, kiedy zainteresowanie posiadaniem i użytkowaniem działki jest bardzo duże i nie tylko w Polsce.
Tymczasem projekt ustawy w wydaniu PiS dokonuje rewolucyjnego przewrotu w naszych obecnych prawnych
gwarancjach poprzez począwszy na wprowadzeniu prak103

tycznie całkowitej swobody w likwidacji ogrodów działkowych i na powszechnym wywłaszczeniu działkowców
i na grabieży jego majątku skończywszy. Z czego to wynika? – wprost z zapisów projektu PiS.
W tych okolicznościach dzisiejszy Kongres ma obowiązek zadośćuczynić żądaniom polskich działkowców,
a mianowicie, nie błagać, a wręcz nawołać twórców prawa do opamiętania się, do zachowania zdrowego rozsądku, do zaprzestania dzieła niszczącego wielopokoleniowy
dorobek w ogrodach działkowych, dorobek nie tylko dla
samych działkowców, ale także dla wszystkich mieszkań-

ców miast. Pamiętajcie, że ogrody powstawały na gruntach niechcianych bo zdegradowanych ekologicznie, na
gruzach, wysypiskach śmieci, na bagnach, że budowało
je kilka pokoleń działkowców własnymi rękoma i przy finansowym wspieraniu własnymi pieniędzmi. Pamiętajcie,
że dzisiejsze rodzinne ogrody działkowe stanowią darmową zieleń dla miast, a więc służą i powinny nadal rozwijać się, aby mogły nadal spełniać swoją służebną rolę
wszystkim mieszkańcom miast.
Szanowni panowie posłowie - Pamiętajcie o ogrodach!
Dziękuję za uwagę.

54. Bogdan Wiktorko OZ Podlaski
Koleżanki i Koledzy! Szanowni Goście!
Mimo, iż jestem działkowcem już ponad 30 lat to nie
pamiętam, aby między zjazdami Naszego Związku Działkowców odbywano kongresy.
Jest to coś nadzwyczajnego w Naszym Związku, ale jestem przekonany, że sytuacja bieżąca wokół Związku i bytu ogrodów działkowych tego wymaga. Pogląd ten jest nie
tylko moim poglądem ale i członków Okręgowej Komisji
Rewizyjnej PZD w Białymstoku, którzy na swoim posiedzeniu w dniu 8 lipca 2009 roku wyrazili stanowisko, że
w pełni popierają nieodzowność zwołania Kongresu Polskich Działkowców, aby jednoznacznie i jednym głosem
powiedzieć posłom i senatorom przez nas, społeczeństwo,
wybranym do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, że niema
potrzeby uszczęśliwiać na siłę Nas działkowców i grzebać oraz zmieniać przepisy prawa w sprawie ogrodów
działkowych. Nasuwa się więc pytanie – komu to przeszkadza i kto tą obecnie nadzwyczajną sytuację wobec
ogrodnictwa działkowego, działkowców i Polskiego
Związku Działkowców wytworzył, że aż trzeba zwołać
Kongres?
Na pewno nie przeszkadza to i nie wytworzyło jej ponad
619 tysięcy działkowców z około 1 miliona, którzy popierają pozostawienie bez zmian aktualnie obowiązującą
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych!
Z przykrością dochodzę zaś do wniosku, że wytworzyli ją i od kilku, a nawet kilkunastu lat wytwarzają ją Ci
w Polsce, którzy mienią się być przedstawicielami i wybrańcami społeczeństwa w Sejmie.
Jednak skrzywdziłbym moim stwierdzeniem zdecydowaną większość posłów obecnego Sejmu, a szczególnie
tu obecnych posłów, gdybym twierdził, że dotyczy to i odnosi się do całej społeczności posłów Sejmu. Tak na pewno nie jest, ale jest jednak grupa posłów i to na tyle liczna
i silna, że swoje kilkuletnie zapędy i ataki na Polski Związek Działkowców i rodzinne ogrodnictwo działkowe
obecnie urealnia poprzez wprowadzenie do laski marszałkowskiej i nadanie biegu legislacyjnego swojemu „chore-

mu” pomysłowi na organizację ogrodów działkowych.
Smutne w tym wszystkim jest to, że mimo iż ten złożony
projekt nowej ustawy o ogrodach działkowych, grupy posłów PiS, jest negowany i krytykowany przez kilka set tysięcy tych członków naszego polskiego społeczeństwa,
którzy wcześniej tym posłom dali swój mandat zaufania.
A jeszcze smutniejsze w tym wszystkim jest to, że część
z tych posłów jest również działkowcami, którymi sami
stali się: czy to w oparciu o obowiązującą wcześniej ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, czy to w
oparciu o obowiązującą od 2005 roku ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, które tworzyły i tworzą klimat bycia „rodziną” działkowców, zarządzaną własną
społecznością w sposób samorządny i niezależny od struktur administracji państwowej czy samorządowej.
Złożony w Sejmie RP dnia 23 marca 2009 roku nowy
projekt ustawy o ogrodach działkowych w wersji posłów
PiS nie wnosi i nie zawiera żadnych gwarancji, że polscy
działkowcy będą lepiej i sprawniej zorganizowani i obsługiwani niż dotychczas oraz czy otrzymają działki na własność. Pomysł tworzenia wspólnot działkowych i likwidacji dotychczasowego statusu organizacyjno-prawnego
spowoduje ograniczenie samodzielności i samorządności
działkowców w działaniu, gdyż projekt ustawy stanowi
wprost, że nadzór nad działalnością samodzielnych ogrodów działkowych sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta oraz zakłada na wzór wspólnot mieszkaniowych,
odpłatne zarządzanie ogrodami zastępując dotychczasowe
zarządzanie oparte na działalności społecznej aktywu. Ponadto likwidacja dotychczas obowiązującej struktury organizacyjnej Polskiego Związku Działkowców jest i będzie
wielką ingerencją w samorządność i samodzielność naszych ogrodów i Związku, a nawet naruszeniem zasad konstytucyjnych swobody działania organizacji pozarządowych. Także zwodzenie działkowców wykupem działek
na własność za symboliczną „złotówkę” jest wielkim absurdem, szczególnie, gdy aktualny stan prawny gruntów
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zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe oraz lawinowo zgłaszane roszczenia osób fizycznych do tych gruntów powodują, że uwłaszczenie działkowicza w bardzo
wielu wypadkach będzie niemożliwe.
Odnoszę więc wrażenie czytając ten nowy projekt ustawy, że do ogrodów wracają lata 50-te minionego wieku,
kiedy to obywatelom Polski Ludowej nacjonalizowano ich
dorobek życia, władza wiedziała lepiej niż społeczeństwo,
jak będzie im lepiej, a „uwłaszczenie” będzie dla nich dobrodziejstwem.
Obecnie obowiązująca od 2005 roku ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest dobra i dobrze służy
działkowcom oraz jest akceptowalna przez Nas i całkowicie zabezpiecza Nasze, działkowców potrzeby, a także
określa korzystne zasady funkcjonowania ogrodów. Ogrody działkowe w Polsce od ponad 112 lat posiadały zawsze
swoją samorządność i samodzielność w istnieniu i działaniu, zaś obecna struktura organizacyjna ruchu działkowego, ujęta w Polski Związek Działkowców dobrze pomaga
i zabezpiecza realizować tą samorządność i samodzielność
społecznych organizacji działkowców.
Pod rządami aktualnej ustawy ja, a mniemam, że i My
tu wszyscy obecni, czuję się bezpiecznie, mam zgodnie

z art. 14 obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych zapewnione bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i czerpanie z niej pożytków i czego więcej trzeba.
Dlatego też uważam, że czas najwyższy, aby Posłowie
dali spokój rodzinnym ogrodom działkowym i skończyli
te kilkunastoletnie podchody, którym – jak już wspomniałem – ponad 619 tysięcy mówi jednoznaczne „nie” i zajęli się innymi niezbędnymi dla polskich rodzin dziedzinami
życia codziennego, w dobie obecnej sytuacji kryzysowej
Kraju, które wymagają pilnej naprawy jak np. zapobieganie zubożeniu społeczeństwa, służba zdrowia, oświata,
warunki życia i bytu emerytów i rencistów, mieszkania
młodym rodzinom, opieka społeczna i bezrobocie.
Zwracam się więc do Panów Posłów tu obecnych o zaprzestanie prac nad zmianą obecnej ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych, bowiem ona gwarantuje nam stabilne, spokojne i satysfakcjonujące użytkowanie naszych
działek. Proszę również Panów Posłów o zaniechanie
wszelkich, w przyszłości, działań przeciwko obecnemu
stanowi organizacyjno-prawnego zorganizowania się Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Dziękuję za uwagę.

55. Antonina Boroń OZ Opolski
Szanowne Prezydium Kongresu PZD,
Szanowni Zebrami!
Ogromnym wydarzeniem dla całego ruchu działkowego i tych sił, które doceniają znaczenie istnienia i dalszego rozwoju ogrodów działkowych było uchwalenie przez
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 8 lipca 2005 roku
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy
i ich rodziny z wielką radością i zadowoleniem przyjęli
wiadomość o uchwaleniu ustawy, która w sposób generalny i wszechstronny reguluje istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych.
Wydawać by się mogło, że wejście w życie nowej ustawy ustabilizuje sytuację prawną ogrodów i pozwoli na
spokojne korzystanie z dobrodziejstw ogrodów i zapewni
ich dalszy rozwój. Niestety, serwowane co pewien czas
projekty ustaw o ogrodach działkowych, autorstwa Prawa
i Sprawiedliwości zmierzały do radykalnej zmiany całego
systemu organizacyjnego i prawnego ruchu ogrodnictwa
działkowego w naszym kraju.
Oburzenie działkowców przybierało różne formy wyrażone w słanych protestach, stanowiskach, apelach
i uchwał organów statutowych, do najwyższych władz
państwowych. Zbieraliśmy podpisy w ogrodach działkowych za utrzymaniem ustawy o ROD z 2005 r. co było
równoznaczne z wyrażonym protestem przeciwko wszelkim zmianom prawa działkowego. W Okręgu Opolskim

wypowiedziało się przeciwko projektowi ustawy PiS-u
ponad 22 tysiące działkowców – ale podejmowane działania działkowców widać, że dla posłów Pis-u są nieprzekonujące, nie liczą się z ich opinią – ludzi bezpośrednio
zainteresowanych, nie liczą się z dobrem rodzin działkowych, ale z uporem „maniaka” podam w przenośni „zaślepionego czerwona płachtą byka” dążą do realizacji
własnych celów zniszczenia ponad stuletniego polskiego
ruchu działkowego oraz rozparcelowania gruntów zajętych przez kilka tysięcy ogrodów działkowych. W istocie
zmierzają do wywłaszczenia działkowców. Obecnie obowiązujące prawo zostało zagrożone inicjatywą poselską
PiS-u wniesieniem do Laski Marszałkowskiej projektu ustawy o ogrodach działkowych. Intencją tego projektu jest totalne zniszczenie polskiego ruchu działkowego i zabór
mienia Polskiego Związku Działkowców jak i majątku
działkowców stanowiącego własność każdego z nich na
użytkowanej działce, są to urządzenia trwałe i nasadzenia.
Projekt ustawy wieje nienawiścią skierowaną do członków
PZD, do wszystkiego co daje nam konstytucja RP i ustawa
z 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt ten
budzi kontrowersje, niepokój i stan zagrożenia.
W dniu 2 lipca 2009 r. odbyło się w Sejmie pierwsze
czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działko105

wych. Wypowiadały się Kluby poselskie PO, SLD, SdPL
- nowa lewica, PSL wszystkie Kluby Parlamentarne opowiedziały się za odrzuceniem projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych w pierwszym czytaniu, również Rząd
RP podziela taka opinię.
Stawiamy więc pytanie – czy wszyscy posłowie Klubu
Parlamentarnego PiS podzielają pogląd 18 posłów – projektodawców ustawy PiS o ogrodach działkowych – chyba nie. Czy jest to możliwe – aby w Państwie Prawa 18
posłów zacietrzewionych przeciwko ruchowi działkowemu w obecnym kształcie narzucało swoje uzdrawiające
projekty całemu Sejmowi, (poza PiS) ażeby pastwili się
na Bogu Ducha winnymi rodzinami działkowymi.

Działkowcom należy się chwała - że własną pracą i staraniem zamienili ugory, wysypiska śmieci, tereny bagienne na urodzajne ogrody działkowe, zadbali o infrastrukturę
wspomagającą produkcję ogrodniczą i wypoczynek wielu pokoleniowych rodzin na działce. Działka dla nich to
oaza szczęścia i radości, jakie daje kontakt codzienny
z przyrodą i rodziną. Tego prawa nie można zlikwidować
wolą 18 posłów PiS-u.
To co proponują nam posłowie PiS-u to utopia, to gruszki na wierzbie lub jak los wygrany w ToTo-Lotku – tego
działkowcy nie mogą akceptować i są za odrzuceniem
przez Sejm projektu ustawy PIS o ogrodach działkowych
w pierwszym czytaniu.

56. Bogusław Winiarski OZ w Szczecinie
Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie Rodziny Działkowców!
Jestem przedstawicielem Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Przyjaźń” w Szczecinie Byłem i jestem pod wrażeniem Państwa cichej, spokojnej i sumiennej pracy. To
Wy w wielu przypadkach z nieużytków, chaszczy i zielska
stworzyliście piękne ogrody i sady, estetyczne dzieła sztuki w oparciu o świat roślin i ich kompozycji.
Jestem głęboko przekonany, że znaczenie Polskiego
Związku Działkowców zdecydowanie zasługuje na wyższe uznanie w strukturach kraju, a jego głos powinien być
uwzględniany w planowaniu przestrzennym na wszystkich szczeblach decyzyjnych w Polsce.
Ziemia pod ogrodami jest własnością gminy, urządzenia wspólne – własnością Związku. Wszystko to, co na
działce jest własnością działkowca. Związek zapewnia infrastrukturę (woda, energia) oraz urządzenia do wspólnego użytkowania. Tak jest od ponad 100-tu lat. Nie powinno się tego zmienić, nie można tego zmienić.

Musimy zabiegać o regulację prawną gospodarki gruntami (geodezyjne wyznaczenie ogrodów i działek), pomoc
prawną dla ogrodów i działkowców (wykazania w księdze
wieczystej), doradztwa inwestycyjnego (budowa własnych ujęć wody), pomoc organizacyjną dla organów statutowych samorządów ogrodowych, o prawo do pełnego
odszkodowania za jego własność oraz prawo do działki
zamiennej, w przypadku likwidacji ogrodu.
I tylko wspólne działanie w tej mierze pozwoli na obronę i ochronę naszych dóbr działkowych, Ogrody Nasze należy bronić przed grożącą katastrofą którą szykuje nam PiS,
organizować je tak, jak w całej Unii Europejskiej, a My
działkowcy oczekujemy wsparcia Parlamentu, Marszałka
Sejmu oraz wszystkich posłów, o podjęcie zdecydowanych
działań określonymi programami rozwojowymi zmierzające do estetyzacji, rozwoju infrastruktury, poprawy ekologii
oraz bezpieczeństwa naszych ogrodów.

57. Antoni Molka OZ w Legnicy
Panie prezesie,
zaproszeni goście, szanowni działkowcy!
Pragnę dorzucić kilka zdań do rzeki protestów, stanowisk sprzeciwu odnośnie projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych, autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, płynących od działkowców z całego kraju. Zwieńczeniem niekorzystnych sytuacji, które trwają od kilkunastu lat jest dzisiejszy I Kongres PZD.
Nie dają nam spokoju politycy wybrani do tworzenia
przyjaznego prawa, obywatelom naszego kraju. Tworząc
iluzję uwłaszczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
dążą do likwidacji aktualnej ustawy, a tym samym Polski

Związek Działkowców – Samorządnej Organizacji z ponad stuletnią tradycją, w istocie sprawdzonej pomocy socjalnej w formie ogrodów działkowych. Mamią nas działkowców czymś, co w większości jest nie zgodne z Konstytucją oraz z prawem samorządowym.
Fikcją będzie uwłaszczenie prawie milionowej organizacji, na co w 65% wskazują nieuregulowane stany prawne gruntów, roszczenia oraz plany zagospodarowania
przestrzennego miast. W morzu nienawiści do PZD tubą
polityków PiS są pismacy różnych czasopism – szkalują
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nas działkowców, w nieznajomości tematów, przedstawiają fałszywy obraz ROD.
Pytam więc gdzie są redaktorzy naczelni, odpowiedź nasuwa się sama, to nie są dozorcy lecz pucybuty PiS (nie ujmując pucybutom) – dość miłych słów, perswazji i kurtuazji. Dla projektodawców nowej ustawy o ogrodach
działkowych solą w oku jest istniejący status Rodzinnych
Ogrodów Działkowych zrzeszonych w PZD. Nowy projekt ustawy godzi w pomoc dla poprawy skromnych budżetów domowych nie mówiąc o jedynej możliwości
rekreacji i wypoczynku znacznej części emerytów, rencistów i bezrobotnych najuboższej warstwy społecznej,
szczególnie w dobie obecnego kryzysu, dążąc jednocześnie do likwidacji ROD.
Ogrody działkowe powstawały w czasach najgorszego
wydania kapitalizmu jako pomoc socjalna dla najuboższej
warstwy społecznej, sankcjonowane prawnie dla wielu pokoleń z ponad stuletnią tradycją. W dobie transformacji
ustrojowej tworzono nowe prawo dla działkowców. Ustawa z 2005 roku miała być dopełnieniem i miało być tak
pięknie – lecz wiara działkowców, że to już koniec okazała się naiwną. Znaleźli się uzdrowiciele i darczyńcy – tylko pytanie czego i dla kogo.
To my działkowcy tworzyliśmy ogrody, zielone płuca
miast w większości na zdegradowanych terenach, dzięki
wyrzeczeniom, nakładom finansowym i ciężkiej pracy dla
nas, naszych rodzin i następnych pokoleń. Mamy się czym
pochwalić i jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Sielankę w ROD zakłócają politycy, którzy nie mogą się wykazać w kluczowych sprawach dla kraju, biorą się więc za
najsłabszą część społeczeństwa.
Nie będę wymieniał dobrodziejstw płynących z uprawiania działki, dla członków i ich rodzin temat ten został
wyczerpany przez piszących protesty w obronie obecnego statusu PZD.
Panie Prezesie bolą nas działkowców obelgi kierowane
pod Pana adresem, lecz proszę się nie przejmować to wy-

pływa od ludzi małego formatu, miernej inteligencji, wątpliwej moralności zwących się politykami przy pomocy
sługusów medialnych.
Zazdroszczą nam przywódcy wybranego demokratycznie w samorządnej, demokratycznej organizacji, sprawdzonego w walce o istnienie PZD i ROD, uznanego w
europejskiej organizacji ogrodów działkowych, których
był Pan nie tak dawno Prezydentem. Ma Pan nasze pełne
poparcie o czym świadczą stanowiska i podpisy poparcia
ustawy o ROD z 2005 r. tworzonej pod Pana przewodnictwem, jako Prezesa Polskiego Związku Działkowców.
Nasz I Kongres zorganizowany przez Krajową Radę PZD
jest pokojową manifestacją w obronie ROD, na który zaprosiliśmy polityków sprzyjających nam, niepopierających bubla legislacyjnego, jaki chce uchwalić PiS.
Działkowcy podobnie jak inne nacje społeczne potrafią
walczyć o swoje prawa, nie pozwolimy aby politycy pod
płaszczem uwłaszczenia zlikwidowali ROD, a mniej zamożną warstwę społeczną odesłali do biur pomocy społecznej. Nie pozwolimy terenów naszych Ogrodów
przeznaczyć na cele komercyjne, co jest intencją projektodawców nowej ustawy.
Do tej pory broniliśmy naszych nabytych praw w pokojowy, cywilizowany sposób, zgodny z prawem.
Proszę więc polityków przyjaznych Rodzinnym Ogrodom Działkowym, aby nie dopuścili do prowokacji i radykalnej reakcji działkowców, odrzucając projekt nowej
ustawy o Ogrodach Działkowych autorstwa polityków PiS
po pierwszym czytaniu. Mam nadzieję, że pierwszy Kongres PZD przedstawiając prawdziwy obraz ROD przekona naszych przeciwników do zmiany poglądów.
Przepraszam za użyte mocne słowa, które są wynikiem
rozgoryczenia działalnością przeciwników Rodzinnych
Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związki
Działkowców. Myślę, że jako wieloletni działkowicz mam
do tego prawo.

58. Edward Marks OZ Toruńsko -Włocławski
Polski Związek Działkowców jest jednym z paru dziesięciu związków działających w Polsce. Ale tylko wokół
Polskiego Związku Działkowców toczy się wielka sejmowa zawierucha. I zastanawia mnie to i zadaję sobie pytanie dlaczego znowu posłowie chcą reformować coś co
dobrze funkcjonuje. Przecież nic Państwo nie kosztujemy,
nie otrzymujemy żadnych dotacji czy jakichkolwiek subwencji, a jednak jesteśmy problemem. I o co tu właściwie
chodzi - nie wiem. Ale jest takie powiedzenie, że jeśli nie
wiadomo o co chodzi, to wiadomym jest, że chodzi o pieniądze, w przypadku ogrodów działkowych o wielkie pieniądze, których szukają nowe elity.

Od samego początku współtworzyłem nasz ogród, tak
jak później współorganizowałem Solidarność w Stomilu
Grudziądz. Robiłem to dla dobra wspólnego i nie życzę
sobie by jakiś młody poseł głosił bzdury, że robiłem to pod
dyktando Związku Radzieckiego. Na marginesie ów poseł
ma duże braki wiedzy, myli dary i nie powinien wypowiadać się na tematy, o których nic nie wie, no bo i skąd
– wówczas go na świecie nie było. Czytając życiorysy
tych krzykliwych posłów dowiadujemy się że za działalność polityczną zostali usunięci ze szkoły, wyrzuceni ze
studiów do pracy nic przyjęci. Niewiele czasu minęło i dowiadujemy się, że są jednymi z bogatszych – posiadają ty107

tuły naukowe, dwa domy, trzy samochody i miliony na
kontach i do szczęścia brakuje tylko terenów naszych
ogrodów działkowych.
Historia się powtarza. Losy naszych ogrodów to los mojego zakładu pracy, którego już dziś nie ma. Pozostał jedynie drewniany krzyż z tamtych lat, lecz i on już
przeszkadza. Jak pamiętamy, zaczynało się podobnie.
Wmawiano nam, że zakłady teraz dopiero będą naprawdę
nasze, będziemy współdecydować, będziemy uczestniczyć w podziale zysków. I co się stało? Prywatyzowano,
reformowano i zlikwidowano.
Projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakładający likwidację Polskiego Związku Działkowców
jest niezgodny z prawem zwyczajowym, bo to nie PiS ani
żadna inna partia powołały go do życia, to my działkowcy tak zdecydowaliśmy i tylko my możemy rozwiązać
nasz Związek. I wnioskodawca zdaje sobie z tego sprawę,
próbuje nas skłócić i to 1 złotówką. Proponuje nam zarządzanie na zasadach obecnych wspólnot mieszkaniowych
– popytajcie swoich znajomych mieszkających na takich
osiedlach ile ich kosztuje takie zarządzanie. Według tego
projektu pierw nastąpi nacjonalizacja, a następnie prywatyzacja. Czyli pierw państwo przejmie nasze ogrody, wyceni je a następnie sprzeda nam naszą własność - nawet
przy zastosowaniu proponowanych ulg jest to moralnie
niesprawiedliwe.
Jakie tereny otrzymywały ogrody na swoją działalność?
Były to grunty, bardzo kłopotliwe dla miast i gmin.

W większości to nieużytki bez jakiejkolwiek klasy a niejednokrotnie, tak jak w naszym przypadku bagna i wysypiska śmieci. Ile taka ziemia mogła kosztować? Dziś ma
powstać nowa wycena według aktualnego stanu. A to nie
miasto czy gmina tylko działkowcy przywrócili te tereny
do życia. Uprzątnęli śmieci, nawieźli setki ton ziemi, dokonali nasadzeń, założyli wodociągi, podciągnęli energię
elektryczną i to wszystko na własny koszt i własną pracą.
Teraz żąda się byśmy za swoją pracę zapłacili, a przecież
skorzystało na tym całe społeczeństwo zyskując piękne
zielone tereny.
Największym zagrożeniem w tym projekcie nie jest, jak
chce się wmówić ludziom, likwidacja związku lecz mówienie ludziom, że za złotówkę wykupią sobie działki.
Jest to wielkie nieporozumienie lub polityczne oszustwo
bo ani za złotówkę, ani wykupią. W dużych miastach dla
większości terenów zajętych przez ogrody działkowe nigdy nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania. To znaczy, że nie można i tych działek uwłaszczyć.
Gmina tworząc taki plan wcale nie musi w nim zaznaczyć,
że to teren rekreacyjny. Może mieć inne plany i sprzedać
go deweloperom.
Wdrożenie w życie projektu rozbije, osłabi działkowców, doprowadzi do likwidacji ogrodów działkowych
w Polsce. To zły projekt, pełen luk prawnych, nie jest spójny i zawiera błędy formalne, narusza zasady państwa demokratycznego.
Dziękuję za uwagę!

59. Józef Pisarski OZ w Gdańsku
Szanowni Goście,
Szanowni Delegaci I Kongresu PZD!
I Kongres Polskiego Związku Działkowców, który dziś
obraduje w tej pięknej Sali Kongresowej zgromadził jak
myślę samych zwolenników naszej organizacji. Jeśli są
również i przeciwnicy to niech wysłuchają naszych argumentów jakie mamy broniąc nasze ogrody i naszą organizację. Przeciwnikami są tylko ci, którzy od dawna mają
problemy z przestrzeganiem obowiązujących przepisów
w PZD i myślą, że w momencie zmiany tych przepisów
ich wykroczenia ujdą im na sucho myślę, że się mylą i będą srodze zawiedzeni.
Polski Związek Działkowców to nie jest przypadkowa
organizacja, która ma nieokreślone cele, to jest organizacja skupiająca prawie milion członków, a wraz z członkami rodzin i zwolennikami ponad cztery miliony ludzi.
Organizacja ta ma za zadanie obronę interesów działkowców jak również istnienie tych pięknych oaz zieleni, które są płucami miast i miasteczek, jest to obowiązek ustawowy i statutowy. Ogrody te stanowią miejsce wypoczynku tysięcy ludzi których nie jest stać wyjechać wraz z ro-

dziną na wypoczynek do ośrodków wypoczynkowych, jak
również odskocznią od codziennych utrapień i realizację
swoich marzeń. W chwili obecnej bez Polskiego Związku
Działkowców działkowcy byli by bezbronni, a ogrody zlikwidowane, a tereny wykupione za bezcen przez deweloperów lub innych nowobogackich. Ogrody działkowe
istnieją w Polsce już ponad 100 lat, a więc wtedy kiedy
Polska nie istniała na mapach Europy i nikt nawet nie myślał o komunizmie. Tworzono ogrody aby pomóc ludziom
najuboższym przetrwać trudne czasy. To dla tych ludzi
utworzono pierwszy ogród działkowy w Grudziądzu i
Koźminie Wielkopolskim, jak i innych miastach. W zasadzie spokojny rozwój ogrodów trwał do 1989 roku, kiedy
to politycy nowej generacji upatrywali we wszystkich organizacjach, które powstawały po 1945 r. jako relikty
postkomunistyczne. Jest to nośny pretekst do likwidacji
legalnie działającej zgodnie z Ustawą Sejmową z 6 maja
1981 r. jak i obecnie obowiązującą z 8 lipca 2005 r. organizacji Polski Związek Działkowców. Przecież i teraz jesz108

cze sprawują swe mandaty posłowie, którzy uchwalili
ostatnią ustawę z 2005 r. i nie widzieli w niej nic zdrożnego, a teraz raptem chcą te organizację zlikwidować, a majątek, który jest własnością wspólną działkowców
skonfiskować. Tak się robi tylko z organizacjami przestępczymi, a trudno nazwać starszych ludzi, którzy chcą spokojnie uprawiać działki przestępcami.
Jak wyżej zaznaczyłem jest to tylko pretekst, bo przy likwidacji PZD grunty, które są w jego władaniu przechodzą na rzecz gminy lub Skarbu Państwa będzie łatwo
pozyskać bez ustawowego zwrotu działkowcom za poniesione nakładu na tych działkach lub odtworzenie nowego
ogrodu. Ale aby pozyskać te grunty należy najpierw zlikwidować Polski Związek Działkowców, a z działkowcami już sobie z łatwością można poradzić. Praktycznie od
1989 r. trwa nieustanna walka w obronie istnienia ogrodnictwa działkowego, skończyła się idylla rozwoju ogrodów, a zaczęła się epoka uszczęśliwiania działkowców
poprzez kolejne ekipy rządowe w postaci uwłaszczenia
w konsekwencji czytaj wywłaszczenia. W poprzednich
projektach ustaw uwłaszczeniowych było popularne rozdawnictwo tego, co nie jest własnością polityków, a Skarbu Państwa lub gminy. Wielokrotnie władze gminne
zwracały na ten fakt uwagę ale dobrzy wujkowie pozostawali głusi na te protesty. Tak jest i w najnowszym projekcja PiS nie jest to uwłaszczenie, lecz wywłaszczenie
a koszty tego poniosą tylko działkowcy. W projekcje mówi się o powoływaniu wspólnot na wzór mieszkaniowych,
z tą różnicą, że przy wspólnotach mieszkaniowych są właściciele mieszkań a przy działkowych brak właścicieli
działek, ponieważ są tylko użytkownicy, wniosek prosty
wspólnota działkowa nie może powstać. Ale takie pomysły mogą proponować tylko politycy, którzy chcą w ten
sposób pozyskać elektorat na koszt państwa lub gminy.
Nie dajmy się zwariować nikt nam do tej pory nic nie dał
za darmo i nie oczekujmy jakiejkolwiek darowizny, bo to
jest niecny podstęp. Obowiązująca ustawa o Rodzinnych
Ogrodach jest b. dobra i zabezpiecza w całości interesy
działkowców. Dziś wiemy co mamy i nie idźmy ślepo za
tym co nie znane. Prawie 620 tysięcy podpisów w obronie
ogrodów działkowych świadczy o tym, że składający te
podpisy wiedzą co mają, a nie chcą eksperymentować na
sobie pomysłów polityków.

Niestety wielu zwolenników projektu ustawy PiS jest
wśród działkowców (nawet sam twórca tego projektu poseł Dera), którzy sprawują ważne funkcje w organach
związkowych. Nie wstydźmy się nazwać tego po imieniu
są to krety, które drążą wewnątrz, chcąc rozsadzić Związek
od środka. Choć krety są pod ochroną należy ich pozbawić funkcji w organach związkowych i to w trybie pilnym.
Należy eliminować przyczyny powstających napięć,
a skutków po prostu nie będzie. Różne opcje polityczne
próbują rozbić naszą organizację jak do tej pory skutecznie
się bronimy, ponieważ jesteśmy czujni i nieufni nowatorom. Działki muszą pozostać w takim kształcie jak obecnie mają być oazą spokoju. Nowatorom coraz to nowych
pomysłów mówimy stanowcze NIE. Ogrodami zawiadują
osoby, które są działkowcami danego ogrodu, a nie osoby
przyniesione w teczce w przypadku powołania wspólnot
niemające pojęcia i nic wspólnego z działalnością ogrodów. Osoby te nie będą zainteresowane ich rozwojem i lecz
wysokością pensji z kieszeni działkowców.
Polski Związek Działkowców jest organizacją apolityczną, lecz w obecnej sytuacji należy współpracować
z Rządem, Sejmem i Senatem RP, aby w przyszłości gdy
zajdzie potrzeba dostosować naszą ustawę do prawa obowiązującego odbywało się to przy naszym udziale z zachowaniem zasady NIC O NAS BEZ NAS. Wypowiedź
moja może jest gorzka ale zapewniam, że jest nacechowana troską o dobro wspólne naszego Związku. Słowa te wypowiadam z upoważnienia całej Okręgowej Komisji
Rozjemczej w Gdańsku której jestem wieloletnim przewodniczącym, a moje poglądy na omawiane sprawy są
znane i akceptowane przez działkowców mojego ogrodu
ROD „Rębiechowo”, który jest drugim pod względem
wielkości w wojew. Pomorskim, jak również przy obsłudze zebrań sprawozdawczych w innych ogrodach i prowadzonych szkoleniach. Jestem zdania, że nie jestem
odosobniony w poglądach i z moją wypowiedzią identyfikuje się większość członków Związku. Mam nadzieję,
że I Kongres Polskiego Związku Działkowców zaowocuje śmiałymi decyzjami, które tu zostaną podjęte i będą one
podstawą w dalszym działaniu w obronie i rozwoju ogrodów działkowych.
Życzę delegatom I Kongresu owocnych obrad.
Dziękuję za uwagę.

60. Tadeusz Jaguś OZ w Szczecinie
Szanowni Delegaci!
Dobrze się stało, że wobec tak ogromnego zagrożenia
dla istnienia całej naszej organizacji Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, uznała za zasadne, wręcz
konieczne zwołanie Kongresu PZD. Szaleńczy zamiar,
partii Prawo i Sprawiedliwość, likwidacji Polskiego Zwią-

Nie ulega żadnej wątpliwości, że nasz Związek - Polski
Związek Działkowców - znalazł się, nie z własnej winy,
w trudnym położeniu. Mamy świadomość, że w chwili
obecnej istnieje zagrożenie dla funkcjonowania ogrodów
i funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców.
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zku Działkowców w imię walki z pozostałościami PRL-u
i poprawy warunków życia członków naszego związku,
jest dla nas bardzo czytelny.
Jest to zamiar zniszczenia naszego dorobku, jest to zamiar likwidacji naszych ogrodów.
Kategorycznie nie mówimy tym zamiarom, żądamy odrzucenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polski projektu ustawy, przygotowanego i zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieje, że nasze głosy usłyszą posłowie Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i odrzucą wrogi nam projekt ustawy autorstwa Pana posła Dery.

Czy mamy zatem rozumieć, że celem zmian jest zamiar
wciągnięcia nas w podziały polityczne i serwilizm partyjny? Najprawdopodobniej pomijanie nas w konsultacjach,
wynika też z tego faktu, że w przeciwieństwie do sposobu zachowań członków partii pana posła z pewnością jesteśmy mało pokorni, mamy różne opinie i potrafimy
dyskutować posługując się racjonalnymi argumentami.

Szanowni delegaci!
Likwidacja PZD w zamiarze PiS, to cel główny. Ale
przy okazji jest to również polowanie z nagonką na Prezesa naszego Związku!
Myślę, że będę wyrazicielem większości z nas, jeśli niniejszym wyrażę Krajowej Radzie, a szczególnie jej Prezesowi Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu, nie tylko
wyrazy podziękowania i uznania za dotychczasowe, jednoznaczne i rozsądne stanowisko w obronie naszych praw,
ale także wyrazy poparcia dla dalszych działań dla osiągnięcia celów PZD.

Szanowni delegaci!
Zamiar likwidacji PZD, to nie wyraz troski o nadanie
prawa własności członkom naszej organizacji, ale to par
excelance zamysł polityczny. Prawo i Sprawiedliwość głosi to już otwartym tekstem. Oto przykład: w dniu 2 lipca
br. w relacji z obrad Sejmu pan poseł Dera otwarcie powiedział, że trzeba rozwiązać Polski Związek Działkowców, bo za dużo w tym Związku systemu radzieckiego!
Jak to skomentować?
Przysłuchując się tej kuriozalnej argumentacji pana posła dochodzę do przekonania, że przedstawił on nowatorski wkład w naukę teorii organizacji i zarządzania.
Buduje on mianowicie uzasadnienie do projektowanych
zmian podstaw prawnych dla istniejącej organizacji, pomijając tego racjonalną celowość i zasadność i co jest wręcz
kuriozalne wyłącznie na podstawie własnej politycznej
oceny funkcjonowania przeszłego i nieistniejącego od
wielu lat systemu polityczno-społecznego i gospodarczego. Ma się to przecież nijak, zarówno co do obowiązującej metodologii uzasadniania takiego projektu zmian jak
i doświadczeń w faktycznym funkcjonowaniu naszej organizacji w Polsce.
Nasuwają się też tutaj pomijane elementarnie konieczne kwestie związane z zasadnością przeprowadzenia takiego projektu, a mianowicie:
– jakim kosztem społecznym i ekonomiczno-finansowym ma to się odbyć?
– dlaczego nie ma konsultacji w przedmiocie sprawy
z naszą organizacją?
O tym oczywiście ani słowa.
Ponieważ znamy trochę historię to można tylko podpowiedzieć, że szybkim rozwiązaniem, a co najistotniejsze,
niewymagającym uzasadnienia i liczenia się z kosztami
oraz naszą opinią, byłby dekret o rozwiązaniu naszej organizacji podpisany przez komisarza. Dodajmy również, że
o dziwo, nasz związek funkcjonuje praktycznie na takich
samych zasadach jak i partia pana posła, łącznie z jego organami statutowymi tj. Kongresem, radą krajową, zarządem itd. oczywiście z wyjątkiem sposobu finansowania
organizacji.

Szanowni delegaci!
Nie popełnię chyba błędu jeśli powiem, że zakusy na likwidację PZD biorą się między innymi stąd, że Polski
Związek Działkowców, pomimo swej liczebności nie posiada swoich reprezentantów w organach władzy, szczególnie zaś w Sejmie RP i samorządach terenowych.
Nie ma nas niestety kto bronić!
Nasze sprawy (poza tą główną) nie są w katalogu spraw,
którymi zajmują się organa władzy państwowej i terytorialnej. Uważam, że jedyną drogą do przebicia się z naszymi sprawami i obroną naszych praw i interesów
zapisanych w ustawie sejmowej z lipca 2005 r. będzie wybór reprezentantów PZD do Sejmu RP jak i samorządów
na szczeblach wojewódzkim, miejskim i gminnym. Polski
Związek Działkowców powinien mieć tam swoich przedstawicieli.
Delegaci na dzisiejszy Kongres PZD okręgu szczecińskiego, których mam zaszczyt być przedstawicielem
w dyskusji zgłaszają postulat, aby Krajowa Rada PZD rozważyła i przyjęła konkretne uchwałę o udziale naszego
Związku w zbliżających się kampaniach wyborczych do
Sejmu i samorządów. Trzeba powołać Komitet wyborczy
pod szyldem PZD. Wystawić własnych kandydatów na posłów i radnych. Przeprowadzić szeroko zakrojoną pracę
wspierającą czy też agitacyjną na rzecz kandydatów naszego związku aby otrzymali poparcie elektoratu gwarantujące ich wybór. Wybór naszych reprezentantów do Sejmu
i władz terytorialnych stworzył by nowe większe możliwości obrony związku i poszerzył paletę naszych działań.
Wierzę głęboko, że dzisiejszy Kongres PZD udzieli poparcia naszym inicjatywom bo to będzie gwarancja naszego dalszego istnienia.
Dziękuję za uwagę
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61. Zenon Świtaj OZ Podlaski
Szanowni Goście, Drodzy Działkowcy!
Zgłoszony przez PiS w dniu 23 marca br. projekt ustawy o ogrodach działkowych stanowi wierną kopię pod
względem merytorycznym i prawnym projektu z poprzedniej kadencji Sejmu, który nie zyskał akceptacji z uwagi
na jego niezgodność z Konstytucją i porządkiem prawnym państwa demokratycznego, a obecnie nadano mu sygnaturę i został zakwalifikowany przez Marszałka Sejmu
do pierwszego czytania, co wywołuje wśród społeczności
działkowców ogromne zaskoczenie i wzburzenie.
Zaskoczenie i wzburzenie tym większe, gdyż nękani
działkowcy za rządów PiS udzielili poparcia w ostatnich
wyborach parlamentarnych tej opcji, która zapowiadała
przywrócenie normalności w naszym kraju, a dziś sprawuje władzę.
Działkowcy pytają, jaki związek ma z normalnością
i porządkiem prawnym projekt ustawy, który:
• wprowadza model ogrodu nieznany w całej Europie,
• likwiduje samorząd z ponad 100-letnią tradycją Polskiego Związku Działkowców, a w to miejsce wprowadza
w oparciu o prawo spółdzielcze tzw. „wspólnoty ogrodowe” podporządkowane gminom.
Gminy mają powoływać pełnomocników i likwidatorów do każdego ogrodu. Czy nie jest to chore, by gminy
zajmowały się zarządzaniem ogrodami?
• projekt ustawy zakłada nacjonalizację majątku PZD,
który został wypracowany przez całe pokolenia. Jest to
zabieg nie z tej epoki,
• wprowadza zróżnicowany status prawny użytkowników ogrodu. Obok właścicieli działek mają istnieć dzierżawcy i najemcy, pozbawieni prawa wyboru do zarządu
wspólnoty oraz prawa udziału w części wspólnej infrastruktury ogrodowej,
• Wraz z uchwaleniem przez Sejm projektu ustawy traci moc ustawa o ROD z 2005 r., która dobrze służy działkowcom i gminom, gdyż tereny użytkowane przez ogrody
stanowią ich własność i mogą być przyznane na inny cel
publiczny. Natomiast przekształcenie prawa użytkowania
w prawo własności ograniczy uprawnienia władcze samorządów terytorialnych. Projekt ustawy nie wyjaśnia, w jakiej sytuacji prawnej pozostaną dotychczasowi
użytkownicy. Wszystko wskazuje na to, że zostaną dzierżawcami,
• Bez znajomości realiów i prawa autorzy projektu przewidują zwiększenie działek z 300–500 m2 do 600–1500 m2
z możliwością dopuszczenia działalności gospodarczej, co
jest sprzeczne z charakterem zagospodarowania ogrodów.
Autorzy projektu chyba nie liczą, że samorządy terytorialne zwiększą areał ogrodów o drugie tyle, a raczej na
spekulacyjny wykup działek od dotychczasowych użytkowników, gdyż nowy model ogrodów zwiększy koszty
ich funkcjonowania, a proponowane bonifikaty przy wy-

kupie działek niezgodne z prawem stanowionym i Konstytucją dla wielu emerytów, rencistów i bezrobotnych uniemożliwią wykup działek na własność, gdyż ich dochody
nie zabezpieczają nawet podstawowych warunków egzystencji.

Proszę Państwa!
Każdy z przytoczonych założeń projektu ustawy albo
obraża prawo albo nie uwzględnia realiów i specyfiki
funkcjonowania ogrodów.
Autorzy projektu ustawy, by przykryć wszystkie ułomności i rażące naruszenie prawa, w propagandzie medialnej zapowiadają powszechne uwłaszczenie działkowców
niemające prawnego uzasadnienia w projekcie ustawy.
Projekt ustawy nie gwarantuje żadnego uwłaszczenia,
daje działkowcowi tylko prawo złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności.
Zgodnie z porządkiem konstytucyjnym gminy zostały
wyposażone w osobowość prawną niezależną od Skarbu
Państwa, czyli nastąpiło oddzielenie majątku gminy od
majątku Państwa w ramach tzw. komunalizacji obszarów
gminy.
Sejm, będąc organem Państwa, nie ma prawa rozporządzać majątkiem gminy, dlatego autorzy ustawy ograniczyli się tylko do złożenia wniosku, gdyż każdy inny zapis o
charakterze obligatoryjnym stanowiłby rażące naruszenie
prawa. W tym stanie prawnym realizacja wniosku o przekształcenie prawa użytkowania działki w prawo własności za 1% ceny rynkowej jest fikcją i nie ma żadnych
gwarancji prawnych realizacji wniosków przez gminę.

Proszę Państwa!
Dlaczego tak się dzieje, że co jakiś czas niektórzy politycy w imię interesów partykularnych wychodzą z populistycznymi hasłami rozdawnictwa czegoś, nie bacząc na
dobro publiczne z nadzieją, że wyborcy ich pokochają na
całe życie, a może sami łub ich bliscy załapią się na to rozdawnictwo.
Nie można wykluczyć, że takie zależności mogą występować również i w przepadku uwłaszczenia ogrodów.
Główny propagator projektu ustawy o „powszechnym
uwłaszczeniu" jest działkowcem i posiada działkę o ponadnormatywnym areale i dlatego przyjmuje zwiększenie
areału działki od 600 m2 do 1500 m2.
Był taki czas, że przetoczyła się przez kraj zażarta dyskusja na temat prywatyzacji lasów państwowych. Zwolennicy prywatyzacji lasów głosili, że administracja lasów
to „be”, za kosztowną trzeba ją zlikwidować, a lasy powierzyć prywatnej pieczy. Gdyby nie rozsądek administracji połączony z ruchem ochrony przyrody doszłoby do
niepowetowanej straty zasobów przyrodniczych w na111
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szym kraju.Ostatnio zaczęliśmy rozdawać za symboliczną złotówkę mieszkania spółdzielcze w oparciu o prawo
stanowione ustawę, która jako się okazało - nie jest zgodna z Konstytucją.
Dziś Spółdzielnie Mieszkaniowe występują do Skarbu
Państwa o wielomilionowe odszkodowania. Nie można
wykluczyć, że w trybie postępowania procesowego Skarb
Państwa będzie musiał pokryć straty, to znaczy, że my po-

datnicy zapłacimy. W oparciu o zamieszanie wokół sprzedaży mieszkań za symboliczną złotówkę działkowcy coraz powszechniej wyrażają opinię, że za ich uwłaszczenie
na działce za 1% wartości rynkowej Skarb Państwa nie
będzie płacił, gdyż Parlamentarzyści do takiego absurdu
nie dopuszczą i projekt ustawy o ogrodach działkowych
odrzucą w pierwszym czytaniu.

62. Edward Piorunek OZ Małopolski
Pragnę podzielić się z Państwem doświadczeniami Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WANDA” w Krakowie-Nowej Hucie, którego jestem prezesem w sprawie
zmagań z Miastem o utrzymanie statusu naszego Ogrodu.
Na wstępie przedstawię procedury, z którymi musimy
się zmagać.
Miasto nie jest zainteresowane utrzymaniem ogrodów
działkowych, zwłaszcza w bardzo atrakcyjnych miejscach.
Obecnie w Krakowie jest opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego, który następnie ma zatwierdzić
Rada Miasta. Plan ten jest opracowywany we fragmentach,
dlatego musimy pilnować, kiedy ma być omawiany obszar
miasta, na którym jest położony nasz Ogród.
W Krakowie w koncepcji planu zagospodarowania
przestrzennego Biuro Planowanie Przestrzennego ujęło
Rodzinne Ogrody Działowe jako „zieleń parkowa urządzona”. Jest to podstęp ze strony Miasta, aby do tych terenów nie stosować ustawy z 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Wszystkie określenia, typu: teren zielony, teren wypoczynkowy, rekreacji miejskiej itp. powodują, że nie chroni nas nasza ustawa, Miasto może robić z tym terenem co
zechce, czyli w razie likwidacji ogrodu – nie otrzymamy
odszkodowań i Miasto nie musi się troszczyć o teren zamienny na odtworzenie likwidowanego ogrodu.
Celem naszego działania jest właśnie to, aby w planie
zagospodarowania przestrzennego był zapis, zgodny
z ustawą, iż są to Rodzinne Ogrody Działkowe. Czytając
założenia planu trudno się domyślić, że na tym terenie istnieją od ponad 50-ciu lat zagospodarowane działki które
były w latach pięćdziesiątych celowo zaplanowane i była
to inwestycja na miarę budowy Nowej Huty, a ziemie były wywłaszczane specjalnie pod tę inwestycję jaką były
wówczas „Pracownicze Ogrody Działkowe”, aby robotnicy mieli gdzie wypoczywać po ciężkiej pracy w kombinacie Huty im Lenina.
3 lata temu odbyły się wstępne konsultacje odnośnie
przeznaczenia naszych ogrodów, złożyliśmy ponad 800
podpisów, aby w planie zostały uwzględnione jako już istniejące przecież od ponad 50-ciu lat Ogrody Działkowe
„Wanda” „Tulipan” i „Nad Dłubią”, gdzie w sumie jest

około 800 działek pieczołowicie uprawianych przez działkowiczów różnego pokolenia.
Ponieważ nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, uznaliśmy, że nasze uwagi zostały przyjęte. Procedury przewidują wystawienie przygotowanego fragmentu planu do
publicznego wglądu. Byliśmy ogromnie zaskoczeni, że tereny te zostały przeznaczone na tzw. „zieleń parkową
urządzoną” a nie ogrody działkowe. Uczestniczyliśmy
w posiedzeniach Komisji Planowania Rady Miasta, zgłaszając nasze uwagi. Projekt uchwały niezgodny z naszymi oczekiwaniami przedstawił Radzie Miasta Prezydent
w dniu 29 sierpnia 2009 r. W przeddzień posiedzenia Rady Miasta osobiście jeździłem po całym Krakowie rozwożąc pisma z zawiadomieniem, w którym dniu ma się
odbyć głosowanie nad losem naszych Ogrodów czyli ich
faktyczną likwidacją. Na posiedzenie Rady Miasta przyszło spontanicznie około 150 osób, z różnych ogrodów
z transparentami, które w ostatniej chwili przygotowaliśmy na tę okazję. Pod siedzibą Rady Miasta natychmiast
pojawiła się Policja i Straż Miejska. Służby te nie chciały
wpuścić nas na posiedzenie, które przecież jest otwarte dla
społeczności miejskiej. W tym miejscu należy podkreślić
pomoc, jakiej udzielili nam niektórzy Radni Miasta Krakowa, z którymi od dawna współpracujemy i którzy rozumieją nasze sprawy. Prezydent Miasta obawiając się
demonstracji działkowców przed Radą Miasta, zaprosił
naszą delegację - mnie i drugą osobę na rozmowę. Wpuszczono również działkowców na posiedzenie Rady. W rozmowie tej uczestniczyło również dwóch Radnych z różnych ugrupowań politycznych, Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego.
Wywalczyliśmy jedno – po długich rozmowach, po konsultacji z radcami prawnymi Prezydent wycofał projekt
uchwały spod obrad Rady Miasta. Nie jest to jednak pełne zwycięstwo, bo procedury rozpoczynają się od początku, ale przynajmniej wstrzymaliśmy zapędy prezydenta
i radnych na nasze ogrody, nic nie jest jednak przesądzone i musimy być czujni i zapobiegliwi.
Prezydent pod naszym naciskiem zobowiązał się do powołania zespołu zadaniowego dotyczącego spraw ogrodów działkowych. Taki zespół został powołany, jednak
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Miasto, stosując swoją specyficzną interpretację przepisów, cały czas usiłuje ograniczyć ochronę, jaką daje nam
ustawa z 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Kończąc chciałbym Państwu przekazać najważniejsze
spostrzeżenia i tezy:
1. Każdy Rodzinny Ogród Działkowy powinien sam zainteresować się, jak wyglądają jego sprawy, „wziąć je po
prostu we własne ręce” tzn. aby w planach zagospodarowania przestrzennego był jednoznaczny zapis, że dany teren jest „Rodzinnym Ogrodem Działkowym” i jest chroniony ustawą z 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych.
2. Należy „pilnować”, na jakim etapie znajdują się opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, żądać bezpośrednich informacji w biurze zagospodarowania
przestrzennego oraz konsultacji w tej materii, gdyż wynika to z ustawy o samorządzie terytorialnym. Należy prze-

strzegać ich terminów, składać pisemne uwagi do planów,
bo o tym nikt Państwa nie powiadomi, gdyż nie jest to w
interesie miasta które chce pozyskać w łatwy sposób
atrakcyjne terem pod budowy komercyjne .
3. Starać się nawiązać bliską współpracę z radnymi, oni
bowiem najlepiej znają wewnętrzne przepisy i procedury,
terminy i tematy posiedzeń rady które nieraz są przemyślnie skrywane .
4. W urzędzie miasta składać wnioski o zakładanie nowych ogrodów – jako że miasto ma spełniać potrzeby
mieszkańców, realizować ich cele życiowe, na podstawie
ustawy o samorządzie gminnym, a gdy tego nie będą
chciały robić nagłaśniać te sprawy.
5. Zainteresować naszymi sprawami media lokalne
i ogólnopolskie, szczególnie prasę, nie unikając tabloidów.
6. Warto założyć również stronę internetową ogrodu,
która będzie stanowić cenne źródło informacji dla działkowców.

63. Grzegorz Oracz OZ Mazowiecki
Koleżanki i Koledzy Działkowcy,
Szanowni Goście Kongresu!
Uważnie wysłuchałem wystąpienia prezesa Związku,
gości i przedmówców, a także zapoznałem się z projektami dokumentów przygotowanych przez organizatorów do
opinii delegatów. Zgadzam się z nimi, ale na ich tle pragnę
przekazać kilka uwag i przemyśleń.
Jestem działkowcem od prawie 30-tu lat, zaś z woli ponad 1300 działkowej społeczności ogrodu „Czeczotka”
w Ostrołęce, jako członek Jego władz statutowych od ponad 6 lat uczestniczę w organizowaniu życia ogrodu.
Taki był zbieg zdarzeń, iż właśnie w tym okresie w latach 2005–2009 byłem świadkiem eskalacji rozmaitych
działań, których jedynym celem było zaszkodzenie PZD,
doprowadzenie do jego marginalizacji, a wręcz do unicestwienia. Takie było założenie niesławnej pamięci projektu ustawy autorstwa posła T. Markowskiego, w niczym
nie ustępuje mu, powielający wiele tam zawartych sugestii i będący w sumie popłuczynami, nie mniej radykalny
projekt posła A. Dery. Jedyną cechą wspólną obu projektów jest to, że ich autorami są posłowie PiS.
Odnoszę w związku z tym nieodparte wrażenie, że politycy tej partii z maniakalnym, wręcz komunistycznym
zacięciem chcą wdrażać, ustalać nowe, rewolucyjne normy, konstruować świat według własnych wyobrażeń i majaczeń nie mających nic wspólnego z życiem, nie popartych rzetelną wiedzą prawniczą, ale za to przepojonych
wiarą, że zostaną bardzo szybko wprowadzone w życie,
że będą czyniły szczęśliwymi tych, którzy nie chcą tego
stanu ducha doznać. Wszyscy dotychczas objawiający pomysły na uszczęśliwienie działkowców – choć zapomina-

li właśnie ich zapytać o zdanie -poruszają się w świecie
oderwanym od realiów, od istniejącego stanu formalno prawnego gruntów, naniesień a także stanu gotowości i
zainteresowania rozdawnictwem za duże pieniądze, czyli
tzw. uwłaszczeniem ze strony samych działkowców. To
im nie przeszkadza, oni po prostu chcą zbawić lud działkowy, mają misję do spełnienia, oni też wyznaczają ofiary zabawy.
Tą swoistą formą ekskomuniki zostalibyśmy objęci
wszyscy, szeregowi działkowcy, wolontariusze społecznicy pracujący aktyw ogrodów, a nade wszystko źle widziani uczestnicy wszelkich struktur władzy w Związku.
Wspomniane iluminacje i polityczne nawiedzenia autorów zmian obowiązującego prawa działkowego świadczą
o przypisywaniu sobie prawa decydowania o bycie i życiu
jednostek i całych zbiorowości. Musimy się temu zdecydowanie przeciwstawić!

Szanowni Państwo!
W okresie minionych lat, zwłaszcza ostatniego 5-lecia
wielekroć występowałem, jako osoba prywatna i członek
władz statutowych, do różnych osób i instytucji – dziennikarzy, działaczy samorządów i polityków, głównie posłów domagając się podmiotowego traktowania Związku,
jego praw a w szerszym horyzoncie odpowiedzialnego
i poważnego traktowania prawa naszego Państwa najważniejszego – Konstytucji. Uczestniczyłem w procesie niezgadzania się na koniunkturalne naginanie uregulowań
prawnych do chwilowych potrzeb, na działania władz na113

celowane na wyrządzenie krzywdy zbiorowościom ogrodowym. Od lat dobijamy się jak Polska długa i szeroka,
także w Ostrołęce, o uporządkowanie prawnego stanu
gruntów użytkowanych co prawda przez Ogrody, ale przez
wszelkie zaniechania i spowolnienia ze strony urzędów,
pozostających w stanie roszczeń osób fizycznych i prawnych. Zjawisko roszczeń, w tym także Kościoła rzymsko
– katolickiego, nie jest nam obce, a uporządkowaniu nie
sprzyja wiele elementów, w tym głównie nieład dokumentacyjny lat 70 i 80-tych.
Przez kilka lat toczyliśmy poważną batalię z marszałkiem naszego województwa o zwolnienie ogrodów z, jak
się w końcu okazało, bezprawnego obciążania opłatami
za pobór wód podziemnych.
To nic, że ustawodawca w różnych czasowo ustawach
zwolnił PZD i ogrody od opłat, interpretatorzy prawa czytali je inaczej. Ostatecznie prawo polskie stanęło po naszej stronie, ażeby było jak z Mrożka – urzędnicy marszałkowscy uzasadnili życzliwość decydenta tymi samymi przepisami, art. art. 14 i 16 ustaw, o POD i ROD z 1981
i 2005 r., które wcześniej traktowali jak niebyłe, których
sens wypaczali.
No cóż, taka już chyba jest natura biurokratów. My,
o zdrowy rozsądek, Działanie bez politycznego zacietrzewienia, bez zaślepienia, o tworzenie prawa jasnego i zrozumiałego apelowaliśmy, czynimy to i dzisiaj.
Twórcy wielu zbawczych ale bezprawnych pomysłów
mają za złe Związkowi, że ten się broni, że szuka podmiotów i środowisk sobie przyjaznych, że szuka pomocy
i wsparcia – mówił o tym prezes Kondracki.
Uważam te osądy za nieuprawnione i pozbawione życiowej wiedzy i głębszego sensu, za przejaw swego rodzaju zazdrość. Ale też chcę zapytać, czy ktoś o zdrowym
umyśle ma szanować szantażystę, czy pies ma kochać kij
lub kaganiec?

traktując je jak brzęczenie komara. Chciałbym być obywatelem kraju, w którym nie traktuje się wyborców jako
ciemny lud, który każdą blagę i spot wyborczy kupi za dobra monetę, chciałbym mieć reprezentantów w samorządzie i Sejmie myślących o dobru społeczeństwa, kraju
i środowiska a nie o karierach, awansach, rodzinie i kolegach.
Oczekiwać też chcę od władzy, by ta rozmawiała z nami,
obywatelami o naszych sprawach, ale nie głosem tresera,
głosem komend i poleceń, by była gotowa do dyskusji
o wszystkich w myśl historycznie utrwalonej, maksymy
„nic o nas bez nas”. Oczekiwać chcę zaprzestania niszczenia kultury prawnej i poszanowania prawa. Podważanie
ustawy o rod i roli PZD skończy się jak dyskusja o abonamencie telewizyjnym – wielu przestało go płacić.
Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Od kilku lat, to
jest dorobku tej dekady, klientem PiS-u a wrogiem PZD
i jego władz jest krzykliwa, nielicząca się grupka działaczy PZD, niekiedy wysokiego szczebla. Wbrew swemu
znaczeniu to oni właśnie są heroldami, konsultantami, pokrzywdzonymi wreszcie. Zwą się barwnie stowarzyszeniem miłośników ogrodów działkowych. Wolno im.
Nie odnosząc się do osób, w każdym bowiem takim stadzie można by znaleźć czarną owcę rodzimego chowu,
uważam że musimy zradykalizować i zdynamizować
działania prowadzone przez władze ogrodów, okręgowe
i krajowe przeciwko łamiącym prawo państwowe i związkowe. Czas zdjąć rękawiczki i przejść do egzekwowania
prawa Związku. Niech pieski szczekają, karawana PZD
będzie szła dalej. A swoją drogą – jak Kuba Bogu tak Bóg
Kubie - zgłosimy wniosek o delegalizacje PiSu.
Wyrażam wiarę w to, że polski parlament, że najwyżsi
przedstawiciele narodu ususza i wsłuchają się w głosy
i sygnały wysyłane z tej Sali, ze zaistnieje potrzebny polskiemu ogrodnictwu działkowemu

Szanowni Delegaci!

Do Posła Wenderlicha!

Członkowie i sympatycy PZD złożyli i przesłali do różnych ciał prawnych w Polsce ponad 620 tysięcy głosów
– podpisów za utrzymaniem istniejącego prawa działkowego. Z rozwoju zdarzeń wiemy, że trwa procedura sejmowa związana z projektem PiS albo posła A. Dery
wynika, że z głosami działkowców ta partia się nie liczy,

W odezwie na temat czwartkowego głosowania, ale za
W. Pawlakiem, który kiedyż rzekł słowa wykwintne,
słówka piękne bledną.
Wobec prostego, które trafia w sedno powiem, że. Trafnie Pan to wszystko ujął, zatem życzę – dużo roztropnych
mniej oszołomów, głosujcie przeciw a potem do domu.

64. Czesław Smoczyński OZ w Gdańsku
Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Związku Działkowców,
Zaproszeni Goście!
Przypadł mi w udziale zaszczyt bycia uczestnikiem
pierwszego w historii Kongresu Polskiego Związku Działkowców. Zaszczyt byłby to szczególnie dla mnie ważny

gdyby nie fakt, że Kongres został zwołany nie tylko w celu wytyczenia i ustalenia zadań na przyszłość, zmierzających do rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce ale
114

w celu obrony tegoż ogrodnictwa, któremu grozi unicestwienie ze strony PiS. Od kilkunastu lat zamiast poświęcać siły, środki i działania na doskonalenie tego co posiadamy, na usprawnianie sposobów zagospodarowania istniejących już ogrodów i tworzeniu nowych, na które jest
duże zapotrzebowanie – zmuszeni jesteśmy, nie z własnej
woli, walczyć w obronie tego co mamy i co w sposób powszechnie akceptowalny przez milionową rzeszę członków naszego Związku zapewnia nam ustawa z dnia 8 lipca
2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Jest to okres, w którym cyklicznie od kilku lat zaskakiwani jesteśmy propozycjami ze strony różnych opcji, a ze
strony Prawa i Sprawiedliwości szczególnie, zmierzającymi do rzekomego uwłaszczenia, a w rzeczywistości wywłaszczenia nas z tego co mamy, uchylenia ustawy
z 8 lipca 2005 r., likwidacji PZD, który jak dotychczas jest
jedynym skutecznym obrońcą ogrodów i przejęcia jego
majątku wypracowanego przez wiele pokoleń polskich
działkowców. W tych celach zmierza, o czym już jawnie
się mówi, ostatnia inicjatywa PiS, który złożył do laski
marszałkowskiej projekt ustawy o ogrodach działkowych
i któremu pomimo naszych masowych protestów i złożonych w tej sprawie ponad 619 tys., podpisów nadano bieg
legislacyjny. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło to wbrew
naszej woli, bez jakichkolwiek konsultacji z Polskim
Związkiem Działkowców, a podpierając się jedynie opiniami wąskiej grupy odszczepieńców zrzeszonych w stowarzyszeniach, które jak dotychczas nic dobrego dla
rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce nie zrobiły,
natomiast szkód bardzo wiele.
Niepokojącym jest to, że ów projekt ustawy PiS rozreklamował i próbuje to robić nadal członek PiS Pan poseł
Dera – wieloletni też członek PZD i użytkownik działki.
Pan poseł Dera jak to wynika z relacji ze spotkań w tym
z działkowcami i konferencji prasowych wykazuje rażącą
nieznajomość praw obowiązujących w PZD, ustawy o rod,
konstytucji i kompetencji władz samorządowych. Na zadawane pytania, zarówno pan Dera jak i jego koledzy szafują głupstwami, a w przypadku przysłowiowego przyparcia do muru rejterują ze spotkań, bo prawdy działkowcom nie powiedzą.
Szanowni działkowcy, panowie posłowie i zaproszeni
goście. Reprezentuję Okręg Gdański PZD, zrzeszający
247 ogrodów i ponad 53 tys. użytkowników działek.
Wiem, że nie mogę występować w imieniu wszystkich,
bo i w naszych ogrodach posiadamy takich członków, którzy liczą, że dzięki inicjatywie PiS skorzystają i nie poniosą konsekwencji za nieprzestrzeganie praw obowiązujących w Związku, szczególnie w kwestii ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w nich. Nie zdają sobie
sprawy, że srogo się zawiodą i mogą wiele stracić, a nie
zyskać. Mamy jednak satysfakcję, że dzięki naszym działaniom wyjaśniającym ponad 90% użytkowników działek
w naszych ogrodach rozumie intencję PiS i działania przez
niego podjęte ocenia jako celowe polityczne, niezgodne

z konstytucją i wolą działkowców, którzy to w przeważającej większości ludzie w wieku poprodukcyjnym, chcieliby w spokoju, w jesieni życia odpoczywać na użytkowanej przez siebie działce, bo najczęściej tylko to im pozostało.
Ci działkowcy w listach, petycjach i uchwałach podejmowanych na zebraniach i spotkaniach, a przesyłanych
do władz państwowych, Sejmu, Senatu, posłów i senatorów, stanowczo występują w obronie naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która jest dobra, gwarantuje nam spokojne, bez strachu gospodarowanie w
ogrodach. Stanowczo natomiast potępiają inicjatywę PiS
zmierzającą do pozbawienia nas tego co mamy, co tworzyło i budowało wiele pokoleń polskich działkowców.
Panowie posłowie, a szczególnie z PiS. Ogrodnictwo
działkowe w Polsce to nie twór minionej epoki. Poznajcie
jego historię, a przekonacie się, że najstarsze i istniejące do
dziś ogrody mają ponad 100 lat. Wstyd, że tego nie znacie,
a tak ochoczo posądzacie nas o komunistyczne pochodzenie. Propagatorzy projektu ustawy PiS dają nam do zrozumienia, że pałają nienawiścią do PZD i jego członków.
Zdajemy sobie sprawę i dostrzegamy, że trzeba się bać nawiedzonych, którym wydaje się, że pozjadali wszystkie rozumy i że tylko oni mogą uszczęśliwić polskich działkowców. Byli już tacy co sprzedawali naiwnym Inflanty
i Most Kierbedzia. My działkowcy do takich naiwnych nie
należymy. Potrafimy myśleć i doskonale zdajemy sobie
sprawę do czego prowadzi inicjatywa PiS. Nienawiść i podłość pcha Was do odebrania nam działkowcom ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o rod, zlikwidowania Polskiego
Związku Działkowców i zabrania nam tego co wypracowały i zbudowały poprzednie pokolenia polskich działkowców. Zdajemy sobie sprawę, że podejmując inicjatywę w
formie projektu ustawy nie działacie w słusznej sprawie.
Wiemy już, że nie uznajecie żadnych argumentów, chcecie
za wszelką cenę pisać swoją historię, chcecie aby uwzględniać tylko Wasze, wątpliwej jakości argumenty.
Na spotkaniach przedkongresowych, które odbyły się
w Okręgu Gdańskim, zobowiązany zostałem do zabrania
głosu na dzisiejszym Pierwszym Kongresie PZD i przekazanie naszym władzom krajowym i wszystkim tu zebranym, że stoimy i stać będziemy za Polskim Związkiem
Działkowców i Krajową Radą jako jedynymi najpoważniejszymi gwarantami naszych praw i interesów, że będziemy, gdzie to tylko możliwe, bronić naszej ustawy
o ROD, którą uznajemy za dobrą i dającą dobre podstawy
do dalszego naszego rozwoju, że będziemy walczyć o każdy ogród i dalsze istnienie i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce, aby z jego dobrodziejstwa mogły korzystać nasze następne pokolenia. Widzimy potrzebę
zwrócenia się do Parlamentu Europejskiego i instytucji
unijnych oraz do parlamentów i rządów krajów europejskich o poparcie naszych działań w myśl rezolucji 35 Międzynarodowego Kongresu Ogrodów Działkowych i Rodzinnych o uznanie roli i znaczenia tychże ogrodów dla
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społeczeństwa, a w naszym kraju w szczególności. Jak
również wystąpienia do samorządów o pełną i wszechstronną współpracę z PZD pomoc w umocnieniu funkcjonowania istniejących ogrodów i tworzeniu nowych dla
społeczności lokalnych, a głównie rodzin potrzebujących
nie tylko wypoczynku ale i pomocy.
Zdajemy sobie sprawę, że walka ta będzie trudna, ale mamy nadzieję, że nikt już za nas nie będzie decydował bez
nas. Zrozumcie panowie decydenci, a posłowie PiS-u
w szczególności, że jest nas ponad milion członków Związku plus nasze rodziny i nasi sympatycy. Stanowimy liczącą
się siłę i elektorat, którego stać na podejmowanie stanowczych decyzji, a przy urnach wyborczych w szczególności.
Działkowcy Okręgu Gdańskiego, których mam zaszczyt
reprezentować i których stanowisko wyrażam, kazali mi
stanowczo powiedzieć, że nie wyrażamy zgody na maj-

strowanie przy naszej ustawie i uszczęśliwianie nas nowymi wątpliwej jakości propozycjami. To my przecież doskonale wiemy, że np. w Warszawie i nie tylko, trwa
nieustanne parcie nowobogackich, a deweloperów w
szczególności na ogródki działkowe, że coraz więcej terenów zielonych i rekreacyjnych anektowanych jest na budowanie bloków i centrów handlowych. Tracą na tym nie
tylko tysiące działkowców, ale także miasta, w których
pogarsza się jakość środowiska naturalnego.

Szanowni Państwo!
Przedstawiając stanowisko działkowców Okręgu Gdańskiego jeszcze raz apeluję do wszystkich – nie dopuśćmy
do tego, aby ogrodnictwo działkowe w Polsce przestało
istnieć – tak jak chcą tego inicjatorzy projektu ustawy PiS
o ogrodach działkowych, który trafił pod obrady Sejmu.

65. Stanisław Suszek OZ w Koszalinie
Panie Prezesie,
Koleżanki i koledzy działkowcy, Szanowni Państwo!

kiem komunizmu to nie tylko przesada ale nadużycie wolnej myśli demokratycznej.
Szanowni Państwo. W związku ze złożeniem w Sejmie
projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów PIS (Druk nr 1886), w bardzo wielu Okręgach PZD
odbywały się zebrania członków i działaczy Związku. Zebrania te kończyły się wystosowaniem apelu kierowanego do klubów parlamentarnych wszystkich ugrupowań
politycznych naszego Sejmu i Senatu. Z tym głosem władza musi się liczyć, to przecież potencjalni wyborcy
w zbliżających się wyborach. Powinniśmy szanowni Państwo bacznie przyglądać się ugrupowaniom jaki i poszczególnym potencjalnym kandydatom startujących w naszych
okręgach wyborczych.
Szanowni Państwo, autorzy projektu nowelizacji ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych nadzwyczajnej
w świeci mydlą na oczy rzekomymi korzyściami wynikającymi z uwłaszczenia działek. Ale moim zdaniem to zwykłe, przysłowiowe dzielenie skóry na niedźwiedziu.
Należy bowiem zauważyć że:
1. Projekt jest niekonstytucyjny, gdyż zakłada:
• delegalizację społecznej organizacji bez podstaw wymienionych w art. 13 Konstytucji RP,
• nacjonalizację majątku tejże organizacji wypracowanego rękami wielu pokoleń działkowców,
• uwłaszczenie na majątku gmin, podczas kiedy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dot. np. mieszkań komunalnych, jak i ROD wskazuje na niezgodność takich
propozycji z Konstytucją. Proponowanie obecnie takich
rozwiązań jest niczym innym, jak świadomym wprowadzaniem w błąd milionowej rzeszy rodzin polskich działkowców dla osiągnięcia celów politycznych.
2. Stan prawny gruntów ROD, który jest systematycznie

Zebraliśmy się w tej okazałej Sali by wspólnie zaprezentować poparcie dla Polskiego Związku Działkowców
- Naszego Związku oraz Prezesa Pana Eugeniusza Kondrackiego, który nie szczędząc trudu i sił, mimo wielu ataków nie tylko na Związek, ale i na własną osobę trwale
stoi na stanowisku jego obrony.
Proszę Państwa od 16 lat borykamy się z różnymi „wnioskodawcami”, którzy chcą nas na siłę uszczęśliwić podtykając jakże populistyczne uwłaszczenie działkowców. Ile
wysiłku zaangażowaliśmy w walce z tymi „poprawiaczami” tego co dobre, ile to zmitrężonego czasu, który można
było przeznaczyć na poprawieniu fizycznej kondycji ogrodów, a musieliśmy poświęcić wysiłki by utrzymać istniejące od przeszło stu lat status quo. Ile wreszcie przeznaczono
środków finansowych na przejazdy delegatów działających
w obronie Związku, kosztów portoryjnych, płatnych artykułów prasowych w naszej obronie.
Niewymierna jest strata czasu poświęconego na walnych zebraniach w obronie Związku. Kto nam to wszystko zwróci.
Co jakiś czas opracowywano nowy projekt, oczywiście
niedoskonały i oczekiwano wniosków protestacyjnych, które dawały podstawy do jego poprawy, ale ani jeden autor
tej radosnej twórczości nie pofatygował się by zasięgnąć
opinii u najbardziej zainteresowanych to tak jakby milionowa rzesza członków, a właściwie pięciomilionowa rzesza naszych rodaków użytkowników działek nie istniała.
Czy na pewno myśmy o taką demokrację walczyli?
Związek nasz jest apolityczny, ale jak tu nie mieć sympatii do partii lewicowych, które jako jedyne niezmiennie
chroniły nas tam gdzie trzeba stanąć w obronie. A utożsamianie organizacji o przeszło wiekowej tradycji z dziec116

publikowany przez Krajową Radę w oparciu o szczegółowe badania prowadzone w gminach przez struktury Związku wskazuje, że tylko ok. 30% działkowców może ewentualnie liczyć na wykup swojej działki. Natomiast sytuacja
działkowców, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak
Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Szczecin,
Białystok i wielu innych, jest wręcz beznadziejna. Większość ogrodów w tych miastach ma nieuregulowany stan
prawny, a gminy systematycznie wyprowadzają ogrody
działkowe z planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Tereny ogrodów działkowych w dużych miastach są
szczególnie cenne zarówno dla działkowców, społeczeństwa, a taż i inwestorów. Problem polega na tym, że projekt PiS uwzględnia interesy tylko jednej grupy – inwestorów.
4. Projekt ustawy PiS zakłada likwidację ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce po 112-latach jego rozwoju. W dobie głoszenia w Polsce haseł o demokracji
i wolności oraz budowie społeczeństwa obywatelskiego
proponuje się rozwiązanie samodzielnej organizacji społecznej i podporządkowanie tych ogrodów, które przetrwają, gminom i ich urzędnikom.
5. Świadomie i z pełną premedytacją przewiduje się zaistnienie okresu przejściowego, w którym po wejściu w życie ustawy przestaną istnieć wszystkie struktury PZD,
a ogrody działkowe pozostaną bez zarządzania, opieki
i możliwości funkcjonowania. Taki okres autorom ustawy
jest potrzebny, z czym się nie kryją proponując np. specyficzne zasady likwidacji ogrodów w tym czasie, gdyż z tego okresu mało ogrodów wyjdzie w dotychczasowym
stanie.
6. Związek ma na 63% gruntów ogrodów podpisane
z gminami umowy notarialne przekazujące mu te tereny
w użytkowanie wieczyste. Stało się to w oparciu o nowe-

lę ustawy z 1995 r., ale przecież dla uzyskania tych efektów wydatkowane zostały miliony złotych polskich działkowców, a także przepracowano społecznie setki tysięcy
godzin. Jednym zapisem w ustawie PiS unieważnia się
wszystkie umowy notarialne. A więc co zostaje? Łaska
pańska. Szczególnie bulwersujące jest to, że na niektórych
z tych terenów Związek podpisał umowy notarialne
z działkowcami. To był kolejny wydatek ze strony tych
działkowców dla potwierdzenia swoich praw do działki.
Te umowy też przestałyby istnieć.
7. Szczególnie bolesne dla działkowców będą koszty
związane z ewentualnym kupnem działki, nawet przy dużych bonifikatach, gdyż wszystkie wydatki związane
z ewentualnym kupnem działki przełożono na barki i kieszeń działkowców, świadomie licząc, że większość działkowców – emerytów, rencistów i bezrobotnych – nie
będzie na to stać. W tym celu zaproponowano wielkość
działki nawet do 1500 m2. Tam, gdzie będzie można,
uwłaszczą się bogaci kosztem biednych. Projekt świadomie to zakłada wprowadzając różne, poza własnością, formy władania działką – użytkowanie, najem i dzierżawę,
ale tylko właściciel uwłaszczy się na części wspólnej ogrodu - terenach ogólnych i infrastrukturze, pomimo że jest to
efekt wspólnej pracy i wspólnych środków wszystkich
działkowców w ogrodzie. Mając powyższe na uwadze
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w
Koszalinie, któremu mam zaszczyt prezesować zdecydowanie popiera dotychczasowe działania Krajowej Radzie
PZD, a Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu życzymy
wytrwałości i dalszej charyzmy w swoim działaniu.
Na zakończenie mojego wystąpienia pragnę przekazać
wszystkim uczestnikom Konferencji gorące pozdrowienia od działkowców okręgu koszalińskiego.
Dziękuję za uwagę.

66. Tadeusz Rutko OZ Opolski
Szanowne Prezydium Kongresu,
Szanowni Zebrani!
Jestem nowo wybranym członkiem Krajowej Rady, na
co dzień jestem prezesem niedużego liczebnie ROD im.
,,Relax” w Oleśnie należącego do okręgu opolskiego. To
co dzieje się obecnie wokół ogrodów działkowych, czym
karmi nas telewizja, prasa i rozgłośnie radiowe – to wielki mętlik, to wybiórcze strzępy z jakiegoś nie znanego
nam projektu ustawy o uwłaszczeniu działkowców. Obiecuje się działkowcom, że się wzbogacą przez uwłaszczenie, że będą właścicielami dziatek i że będą mogli
budować domy i mieszkać na działkach. Chodzę po ogrodzie, rozmawiam z działkowcami i ich rodzinami – wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego takie dobro – trzyma
się za zamkniętymi drzwiami, dlaczego nie ujawnia się
publicznie projektu nowej ustawy o ROD, dlaczego nie

konsultuje się jej z użytkownikami działek i naszym
Związkiem. Nasza ustawa o ROD była konsultowana
z 240 tysiącami działkowców, została zaakceptowana jako najlepszy przepis prawny o ogrodach działkowych, służący rozwojowi ogrodów i rodzinom działkowym. Mój
ogród powstał w 1982 roku i w tym czasie w oparciu
o przepisy ustawy i przepisy naszego Związku:
– wybudowaliśmy Dom Działkowca – średniej wielkości ale zabezpiecza potrzeby działkowców na organizację
różnych imprez rodzinnych, a Zarządowi na prowadzenie
działalności administracyjnej i gospodarczo -finansowej,
– w 1998 r. przeszliśmy z Częstochowy pod zarząd Opolski, następował dalszy rozwój ogrodu – założono sieć energetyczną wodną, następuje stała modernizacja Ogrodu,
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Działkowcy w rozmowach bardzo doceniają nasz Związek, za stały bezpośredni kontakt – za wyczerpujące informacje fachowe i ogrodnicze. Działkowcy nie wierzą
publikatorom i niektórym posłom „że działają dla naszego dobra” – Wierny, że chodzi o kasę, że chodzi o grunty
które chcą przejąć za darmo, na cele komercyjne – jest to
oszczercza nagonka wymierzona na Polski Związek
Działkowców i jego struktury, która działkowców bulwersuje i ośmiesza publikatorów brakiem znajomości zasad
funkcjonowania ROD, obowiązujących opłat organizacyjnych. Artykuły prasowe wymierzone są przeciwko ludziom, którzy poświęcili dla rozwoju ruchu działkowego
w Polsce część swojego życia, dla których działka zapewnia godne życie dla wielu emerytów czy rencistów. W moim ogrodzie działkowcy stanowią jedną wielką rodzinę

uczestniczą w pracach na rzecz ogrodu remontach i porządkach, ale też potrafią wspólnie z rodzinami i lokalną
społecznością bawić się na festynach organizowanych od
kilku lat z okazji Dnia Działkowca, dożynek i rocznic
ogrodowych. Pragnę z tego miejsca podziękować Panu
Prezesowi Kondrackiemu za wielką aktywność i pomoc
świadczoną ogrodom i działkowcom przesyłając bieżące
informacje, z których wszyscy korzystamy, które są nam
pomocne w kontaktach z działkowcami. Marny świadomość, że tylko walka i obiektywna prawda pomoże nam
utrzymać ogrody działkowe i nasz Związek przed zakusami ich likwidacji oraz dla zachowania ustawy o ROD.
Stanowczo wypowiadam się w imieniu całej społeczności ogrodowej za odrzuceniem projektu ustawy PiS o
ogrodach działkowych –wniesionej pod obrady Sejmu RP.
Dziękuję za uwagę

67. Tadeusz Netczuk OZ we Wrocławiu
I Kongres Polskiego Związku Działkowców Warszawa
Bardzo nas cieszy, że posłowie Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej, Klubu Parlamentarnego Lewicy SLD, Związków Zawodowych OPZD i Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przyjęli
negatywnie ustawę o Ogrodach Działkowych zgłoszoną
23.03.2009 r. przez wnioskodawcę, posła Andrzeja Derę
z Klubu Parlamentarnego PiS.
Posłowie Klubu Parlamentarnego PO dają nam, działkowiczom, nadzieję, że nie poprą wyżej wymienionego projektu ustawy, który nie był uprzednio opiniowany przez
środowiska działkowe, a który budzi duże emocje społeczne, zwłaszcza w dobie obecnego kryzysu. Klub PO,
popiera ustawę PZD o Ogrodach Działkowych z dnia
08.07.2005 r. Ustawa jest uważana za dobrą, dlatego też
zyskała poparcie wielkiej społeczności działkowiczów.
Również Klub Parlamentarny Lewicy SLD i Związki Zawodowe OPZD mówią, że ustawa o Ogrodach Działkowych zgłoszona przez Klub Parlamentarny PiS ma
doprowadzić do znacjonalizowania majątku Polskiego
Związku Działkowców, co narusza Konstytucję RP. Populistyczne hasła niosą wielkie zagrożenie dla działkowców, stawiają ich w najgorszej kategorii ludzi, tych spoza
marginesu, a hasła te głoszą ponoć ludzie wierzący, chrześcijanie. W imieniu swoim i działkowiczów wzywam
Klub Parlamentarny PiS, aby dał spokój działkowiczom,
pozwolił im swobodnie kształtować swoje wymarzone,
przygotowane przez wiele lat, wielopokoleniowe miejsca
wypoczynku i rekreacji oraz by zajął się rozwiązywaniem
taktycznych problemów Państwa Polskiego, nie zaś
uszczęśliwianiem na siłę obywateli po przez tworzenie kolejnych przepisów, niezgodnych z Konstytucją RP, wymierzonych przeciw nam działkowcom, zrzeszonym
w niezależnym, demokratycznym i dobrowolnym stowa-

rzyszeniu, jakim jest PZD. Przed poprzednimi wyborami
chciano nam wmówić, że PiS będzie walczył z tzw. Układem. Tymczasem upór z jakim w ciągu ostatnich lat partia ta forsuje kolejne projekty ustaw dotyczących PZD
i ROD. Każe sądzić iż za działaniami tymi stoi właśnie jakiś układ. Nie sposób wręcz nie zadać pytania: co kieruje
autorami kolejnych projektów ustaw i na czyje zamówienie one powstają, wreszcie czyjego interesu mają bronić.
Na pewno ich intencją me jest obrona interesów rzesz
działkowców, ale obrona interesów wąskiej grupy ludzi głównie byłych członków PZD, którzy chcieli zawłaszczyć organizację i zrobić z niej własny folwark. Naszymi
zdaniem działania Posłów PiS stanowią precedens w skali demokratycznej Europy. Nie do przyjęcia współcześnie
jest chęć likwidacji i znacjonalizowania majątku niezależnego i działającego w ramach prawa Związku. Ci, którzy
chcą za wszelką cenę zniszczyć nasz Związek i zagarnąć
bezprawnie, ale w zgodzie z uchwalanym przez siebie prawem, majątek i ziemię przez nas – działkowców użytkowane. Zapominają, ze PZD nie jest w Europie sam, naszą
ustawę i działania popierają organizacje i stowarzyszenia
działkowców z całej Europy zjednoczone w Międzynarodowym Biurze Ogrodów Działkowych. Niektórzy ludzie
nie mogą zrozumieć, że PZD i idea ogrodnictwa działkowego to nie wymysł minionej epoki. Na naszych ziemiach
idee tego typu ogrodnictwa mają blisko 180-letnią tradycję! Organizacje działkowe działają w większości Krajów
Starej Unii, cieszą sie tam szacunkiem i stanowią ostoję
prawdziwego proekologicznego życia. Tak samo jest we
współczesnej Polsce. Mity o warzywach uprawianych na
szkodliwych poprzemysłowych terenach, jakie często słyszy się zwłaszcza w mediach z ust, nie tylko polityków,
ale co gorsze też i dziennikarzy, faktycznie należy pozostawić w minionym ustroju. Współczesne ogrodnictwo
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działkowe to przede wszystkim wypoczynek, miejsce
w którym kwitnie życie społeczne obywateli, to ostoja
spokoju dla mieszkańców blokowisk, w większości emerytów, ludzi pracy, ale też inteligencji, która stanowi blisko
20% działkowców, to także ostoja przyrody i proekologicznego wychowywania młodych pokoleń. Dlatego też
nie pozwolimy nikomu, by projekt ustawy autorstwa PiS,
który jest niedorzecznym bublem, a zrodził się w maluczkich głowach posłów tego ugrupowania, zniweczył tak
ważny dla nas i dla miliona polskich rodziny Związek, jakim jest PZD. Kluby Parlamentarne Lewicy SLD,
i Związki Zawodowe OPZD, całkowicie odrzucają projekt posłów PiS, tym samym udzielają nam poparcia i dają nadzieje na dalsze niezakłócone istnienie ogrodnictwa
działkowego w naszym kraju.
Posłowie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, również nie poprą ustawy zgłoszonej
przez Klub Parlamentarny PiS. Ponadto, popierają ustawę
PZD o Ogrodach Działkowych z dnia 08.07.2005 r. i są
przeciwni innym ustawom, które godzą w całą społeczność ogrodnictwa działkowego.
Panie i Panowie posłowie Klubów Parlamentarnych PO,
SLD, PSL, w imieniu własnym, Działkowiczów i Zarządu ROD im. „POKÓJ”, jak również w imieniu 71 osób
podpisanych pod niżej zacytowanym wierszem, bardzo
prosimy, abyście dotrzymali swych obietnic, podczas głosowania nad tą bzdurną i nieżyciową dla działkowiczów
ustawą o Ogrodach Działkowych, zgłoszoną przez posła
Andrzeja Derę. Będziemy Wam bardzo wdzięczni.
„Walka o działki" to wiersz mego autorstwa napisany
w kwietniu bieżącego roku. Osoby, które go przeczytały
i złożyły pod nim swe podpisy zobowiązały mnie do
przedstawienia go na I Zjeździe w Warszawie, co niniejszym uczynię.
Walka o działki!

Ten wiersz dedykują Marszałkowi Sejmu i Senatu. Panom Posłom i Panom Senatorom.
Zagubieni, o lasce na działkę zdążają
Gdy z innymi działkowcami się witają
Powracają im siły, chęć do pracy mają
To ich Majorka, Panowie i Panie.
Senatorowie, Posłowie, w nosie biednych mają
Zabierzmy im działki, i tak biedę mają.
Lepiej niech idą pod kościół, ręką wyciągają umierają.
"Takie nastały czasy dla biedaka,
Z nikąd pomocy, gdy obrońcy braknie.
Niczym Archanioł, z biczem,
Działkowców z działek wyganiają ustawami biczują
We wszystkich kościołach, na ambonach krzyczą
To komuna!, komuna!, lecz prawda jest taka,
To komuna biednych rencistów, emerytów.
Bo przecież Ojciec Narodu, z PiS-owską zmorą trzyma.
Gdy przyjdą wybory, o wasze głosy walczą
Biskupom Kościoła, oczy wiarą mydlą
By namawiać maluczkich, na święte głosowanie,
Od takich obrońców, zachowaj nas Panie.
Biednemu wiatr w oczy, nie zawsze tak będzie.
Przecież Ci, co się obrońcami biednych
działkowców mają
Bzdurne opowieści, o ogrodach i działkowcach głoszą.
Bez nas, źle się, o naszych ogrodach wyrażają
potępiają
Nie znając tematu, działkowców w mediach oskarżają
Jedni miłość głosili, gdy na stołki się pchali,
Drudzy biednych w obroną brali, przed Bogiem
obiecywali.
Lecz nadejdzie czas, gdy gorycz porażki w gardle
się zatrzyma,
Upokorzenie za nas będzie wielkie, nadejdzie
taka chwila.

68. Michał Leończuk OZ Podlaski
Zacni Koleżanki i Koledzy!
Upadek projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych
stępił ostrze naszego I Kongresu. Czy w tej Sytuacji jest
sens oceniania merytorycznej treści tego dokumentu? Należy jednak skwitować, że był to projekt, który mierzył
w żywotne interesy: nas Działkowców, całego naszego
Związku i działek. Trzeba przyznać również, że pośród
nas, Działkowców znajdują się Działkowcy podobni do
posła – Działkowca Andrzeja Dery.
Ja, jako członek Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD
podczas obsługiwania Walnych Zebrań Sprawozdawczych
ROD spotykałem się z podobnymi. Są to ludzie wiedzeni
rządzą posiadania skrawka działkowej ziemi. Powiedzmy
również i to, że osoby te, jedni jawnie, inni skrycie robią

krecią robotę, a najgorsze jest to, że nie docierają do nich
argumenty, że poseł A. Dera proponuje utopijne i nierealne do spełnienia rozwiązania. Czy my niezbyt pobłażliwie podchodzimy do poczynań tych osób? Uważam, że
działania działkowca A. Dery i jemu podobnych jest działaniem „na szkodę” PZD, wobec których winniśmy stosować sankcje określone w § 36 Statutu PZD.
Koleżanki i Koledzy! Nie łudźmy się, że nasze perturbacje w obronie ustawy o ROD z dnia 08-07-2005 r. skończyły się. W czasie spotkań z parlamentarzystami z PO oraz
z oficjalnych pism tego ugrupowania wynika, że będą zabiegać o nowelizację Ustawy o ROD z 08-07-2005 r., czyli jest to zapowiedź zwiastująca dalsze nasze kłopoty.
119

Nie wiem, czy nie będę głosicielem herezji? Trybunał
Konstytucyjny swoimi wyrokami „namieszał” w obowiązującej Ustawie o ROD. Zastanawiam się, czy niewskazane było by, aby nowelizacja przystosowująca Ustawę do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego odbyła się z naszej
inicjatywy i naszym przygotowaniu. Rozumiem, że wiąże się to z pewnym niebezpieczeństwem, bo nigdy do końca nie wiadomo, jak i w jakim kierunku nowelizacja mogłaby podążyć. Taka nowelizacja mogłaby wytrącić argumenty tym, którzy już planują takie przedsięwzięcia. Warto to rozważyć.
Smutnym jest, proszę Koleżanek i Kolegów, że jakieś
tam środowiska działając bez skrupułów i głębszego zastanowienia się, dążą do unicestwienia ogrodów działkowych, a przecież to jest prawie milion działek, to nie tylko
producenci przysłowiowej marchewki, a może przede
wszystkim życiodajnego tlenu, niezbędnego szczególnie
w dużych, zadymionych i zatłoczonych aglomeracjach
miejskich. Zlikwidowanie tak dużych enklaw zieleni nie
pozostanie bez skutku. Co zrównoważy ubytek takiej ilości zieleni? Dziwi mnie, że tak zawsze aktywne organizacje obrońców ekologii milczą. Czyżby nie spostrzegają

zagrożenia? Wolą monumentalny beton od zieleni ogrodów działkowych? Wymierzane są drakońskie kary za
usunięcie chociażby jednego krzewu lub drzewa, milczą
natomiast, gdy czyni się zamach na całe kompleksy zieleni, a taki przecież są ogrody działkowe.
A może nawiążemy kontakty i współpracę z organizacjami ekologicznymi? Może pomogą w wywalczeniu dla
ogrodów statusu obiektów podlegających szczególnej
ochronie? To by był naprawdę sukces.
Ja, nie tak dawno, prosiłem już jednego z posłów postulując, aby posłowie i politycy zechcieli łaskawie poniechać manipulacji przy naszej ustawie o ROD
z 08-07-2005 r. za co my, Działkowcy, będziemy im
wdzięczni.
Koleżanki i Koledzy, w obronie naszego Związku, Ustawy o ROD z 08-07-2005 r. i działek wystosowaliśmy steki apeli, protestów i stanowisk. Było ich pełne zawartości
„biuletynów informacyjnych". Utożsamiam się szczególnie z Apelem Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD
„SŁONECZNIK” w Trzciance z dnia 04-04-2009 r. (Biuletyn Informacyjny nr 09/198/2009 str. 119). Utożsamiam
się z jego treścią i formą. Polecam. Zapoznajcie się z nim.

69. Zdzisław Jankowski OZ Sudecki
Szanowni Państwo!
Nasze ogrody działkowe i nasz Związek Działkowców
jest w zagrożeniu po raz drugi w najnowszej historii naszego państwa. Pseudo politycy zabrali się do rewolucyjnych
zmian społeczno gospodarczych. Tym razem dotyczy to
Ogrodów Działkowych. Ogrodów, które na stałe wrosły
w organizm społeczny. Ogrodów, które okazały się tak dalece potrzebne, że ich likwidacja, może mieć skutki nieprzewidywalne.
Po raz pierwszy politycy zajęli się reformą rolnictwa i likwidacją Państwowych Gospodarstw Rolnych. Szybko,
sprawnie i bez rozpoznania. Skutek – nędza w popegeerowskich wioskach. Marnotrawstwo majątku ruchomego
i nieruchomego. Wielu jednak na likwidacji PGR-ów się
obłowiło, wielu stało się obszarnikami. Nikt nie przejmował się losem tych co tam żyli, pracowali. A przecież można to było zrobić inaczej. A już na pewno należało to
zrobić z troską o ludzi ich los. Teraz jest podobnie.
Grupa polityków, posłów z p. Posłem Derą na czele z partii, która w nazwie ma hasło „Prawo i Sprawiedliwość”,
w sposób zakamuflowany i podstępny zamierza dorwać się
do Ogrodów Działkowych. Oni wiedzą, na której półce
miód stoi. Celem są tereny ogrodów działkowych. W większości dobrze zlokalizowane. Byłyby one źródłem ogromnych zysków. Można by z tego przejąć lwią część poprzez
lokalnych polityków. Forsa jest pilnie potrzebna na zbliżającą się kampanię wyborczą. Tu – podobnie jak w przypadku PGR-ów – losem działkowiczów nikt się nie przejmuje.

Nikt nie bierze pod uwagę faktu, że działkowicze w sporej
części to ludzie starsi, którzy chcieliby w spokoju dożyć
swoich dni. To oni odbudowywali po wojnie nasz kraj. To
oni zakładali te ogrody. Nieludzkie, niehumanitarne byłoby
traktowanie tej licznej grupy społecznej działkowiczów,
mechanicznie, bezdusznie, w zaślepieniu mamoną. Ale mamy niezawodnego obrońcę. Obrońcę sprawdzonego. Polski Związek Działkowców. Nasz Związek, dobrze kierowany przez Radę Krajowa a przede wszystkim jej Prezesa
– Eugeniusza Kondrackiego, dowiódł, że do obrony Ogrodów Działkowych, Związek jest dobrze przygotowany. To
właśnie za tą merytoryczną gotowość, to właśnie za tą monolityczną aktywną obronę, budzącą wściekłość, ponawiane są niewybredne ataki na Polski Związek Działkowców.
Próbuje się różnymi, nawet podłymi oszczerstwami, poderwać autorytet Związku i oczerniać jego Prezesa. Używa
się tych metod bo podrywając autorytet Związku wśród
działkowiczów łatwiej będzie rozprawić się z Ogrodami
Działkowymi. Niestety panie Dera i panowie z Pis-u, my
– działkowicze nie damy się wykołować! Omamić! Będziemy zdecydowanie i konsekwentnie bronić naszego Związku i naszych Ogrodów. Nie jestem naiwny. Rozumiem, że
rozwój cywilizacyjny, urbanizacja miast wymusi zmiany,
które będą dotyczyć i naszych Ogrodów. Nie mogą to być
jednak, zmiany gwałtowne bez rozmów i konsultacji z samymi działkowcami. Bez rozwiązywania problemów ich
żywotnie dotyczących. Gwałtowna likwidacja ogrodów
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długo. Wszystkie racje byłyby słuszne i dużej wagi. Czas
jednak nie pozwala. Wszyscy te problemy znamy. Ale jeden fakt jest najistotniejszy. Nie wolno rozwalać Ogrodów
Działkowych jednym podpisem, czy pseudo-prawną ustawą, która ma gliniane podstawy prawne. Jest prawną manipulacją. Nie wolno, też dlatego, że ogrody te wrosły
w organizm społeczeństwa. Działki to płuca miast. Rekreacja, wypoczynek, uzupełnienie w żywieniu itp. Dla zubożałej grupy działkowiczów – działki, to być albo nie być!
Kończąc, apeluję do wszystkich delegatów i zaproszonych gości „Łączmy się w obronie ogrodów działkowych”. W innych krajach ogrody mają, wspomagają i szanują. Oby się nie okazało jak zwykle, że mądry Polak po
szkodzie.

działkowych na pseudo - prawnych podstawach posła Dery i jego partii, jest szkodliwa. Przekazanie ogrodów w ręce gmin to niemamiące obłudne uwłaszczenie, ale najzwyklejsze wywłaszczenie. Wywłaszczenie w stylu niemal
bolszewickim. Takie zmiany to pogrążenie tych ludzi w stagnacje, depresje, przepędzenie do przychodni i na cmentarze. Czy u Was, tam w PiS-ie, humanizmu i humanitaryzmu
w ogóle nie ma? Bo, że prawa i sprawiedliwości nie ma, to
wiemy od dawna. Mając taką świadomość - pozwolę sobie
stanowczo stwierdzić – w imieniu działkowiczów Okręgu
Sudeckiego, że będziemy bronić Naszych Ogrodów i Naszego Związku stanowczo i z determinacją. Raz już tego
dowiedliśmy!
Mamy nadzieję, jesteśmy przekonani, że odniesiemy
zwycięstwo w tej walce. Pewność nasza wynika z faktu, że
nasze działania obronne popiera partia, która z samej nazwy jest obywatelska. A więc „Nasza – Polska”, Szef Klubu Parlamentarnego tej Partii Obywatelskiej, poseł
z naszej sudeckiej ziemi, Zbigniew Chlebowski, na Konferencji Przedkongresowej poparcie w obronie ogrodów
działkowych nam przyrzekł. My mu wierzymy.
A i sprawa słuszna, społeczna, na taką obronę zasługuje. Ale czy dotrzyma słowa – zobaczymy?

Proszę Państwa!
Pozwólcie jeszcze na dwa zdania. W imieniu Zarządu
ROD „Kolejarz” w Świdnicy, dziękuję Krajowej Radzie
i p. Prezesowi Kondrackiemu za bezzwrotną, znaczną pomoc finansową w wodociągowaniu filii naszego ogrodu
Jodłowa (82 działki), natomiast Sudeckiemu Zarządowi
Okręgowemu za l00 m siatki na remont ogrodzenia. Mówię o tym po to aby dać odpowiedź, wszystkim tym, którzy piszą i paplą, że Związek Działkowców jest działkowiczom niepotrzebny.
Dziękuję za uwagę

Szanowni Państwo!
Można by w obronie Ogrodów Działkowych mówić

70. Jan Dawidowicz OZ w Gdańsku
Szanowni Uczestnicy Kongresu,
Zaproszeni Goście!
Podobnie jak Wy, mam zaszczyt uczestniczyć w dzisiejszym Pierwszym Kongresie Polskiego Związku Działkowców.
Jako wieloletni użytkownik działki i członek Związku
piastujący z wyboru funkcję prezesa Zarządu ROD
w ogrodzie liczącym ponad 1300 działkowców w Gdyni,
tak samo jak wszyscy jestem zaniepokojony atmosferą,
jaka wytworzona została wokół ogrodów i ogrodnictwa
działkowego w Polsce. Cała ta szopka wokół nas i PZD,
jedynego gwaranta, który skutecznie stał i stoi w naszej
obronie, woła o pomstę.
Odpowiada za to jedna z największych jak to głoszą jej
przywódcy partia opozycyjna Prawo i Sprawiedliwość.
23 marca br. Poseł Andrzej Dera członek m.in. PZD,
w imieniu posłów Klubu Parlamentarnego PiS złożył do
Laski Marszałkowskiej projekt ustawy o ogródkach działkowych, a któremu w dalszych dniach nadano bieg legislacyjny w Sejmie. Mówili o tym moi przedmówcy, stąd
nie będę wątku tego rozwijał.
Prezentuję stanowisko wyrażane w rozmowach z działkowcami, którzy formułują pytanie do posła Dery i jego
kolegów: dlaczego próbujecie uszczęśliwiać nas nie pyta-

jąc nas o zdanie czy tego chcemy? Nie, nie pytacie, natomiast bardzo ochoczo podpieracie się opiniami tych, którzy są na bakier z prawami obowiązującymi w PZD
i odeszli do tzw. Stowarzyszeń, które jak na razie wiele
obiecują, ale niewiele zrobiły dla ogrodów, dla działkowców, dla rozwoju ogrodnictwa działkowego.
Panowie inicjatorzy projektu ustawy o ogródkach działkowych z PiS-u, pytamy Was, czy my użytkownicy działek w ROD, członkowie Polskiego Związku Działkowców, działający z przyzwolenia ustawy z 8 lipca 2005 r.
jesteśmy gorsi, jesteśmy trefni rzekomo winowajcy całego zła w ogrodnictwie działkowym, zarejestrowani w
KRS, nie zasługujemy na dyskusję, na wymianę argumentów, na konsultację?. Nie, nas nie zaprasza się do rozmowy, bo Waszym zdaniem nasze miejsce jest na marginesie.
Owszem, dzieli nas bardzo wiele, dzielą nas postawy,
dzieli nas podejście do ogrodnictwa działkowego w Polsce, dzieli nas podejście do oceny i poszanowania dorobku pokoleń działkowców. Chcecie za wszelką cenę doprowadzić do tego, aby antagonizmy panujące między nami, przedłożyły się na losy i przyszłość ogrodów działkowych w Polsce.
121

Moim i naszym zdaniem inicjatorzy projektu ustawy nie
rozumieją istot ogrodnictwa działkowego i istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Bądźcie Panowie łaskaw zapoznać się z rezolucją XXXV Międzynarodowego
Kongresu Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, który odbył się w 2008 roku w Krakowie w sprawie przyszłości
ogrodów działkowych w Europie. Przekonacie się, że 15
krajów Europejskich jest za ich rozwojem i stwarza im ku
temu jak najlepsze warunki.
Panowie inicjatorzy ustawy, która Wam nie odpowiada,
dążycie świadomie do tego, aby w Polsce nas nie było.
Chcecie wymierzyć nam klapsa, bo Wam nie odpowiadamy. Nie dziwimy się temu. Taka jest Wasza wola polityczna, czemu niejednokrotnie już dawaliście wyraz.
Naszym zdaniem, działkowców i członków Związku, z
którymi mam kontakty, jest to z góry zaplanowane i konsekwentnie od wielu lat realizowany scenariusz zniszczenia nas za wszelką cenę i całego naszego dorobku.
Stoimy i stać będziemy na stanowisku i tak to będziemy
przedstawiać, że macie w tym ważki interes. Chcecie być
bliżej tych, co mają kasę i mogą zająć miejsce niechcianych działkowców, w przeważającej masie słabych ekonomicznie emerytów. Nawiedzeni dobrodzieje chcą
uszczęśliwiać działkowców rzekomym uwłaszczeniem jeżeli pozwolą na to gminy i inne władze samorządowe, a

to nie takie proste. Wam chodzi przede wszystkim o unicestwienie tego co budowało kilka pokoleń naszych poprzedników, o nacjonalizację tego co zbudowaliśmy bez
dotacji, chcecie zlikwidować PZD, bo jest be, niesłuszny,
bo to nie Wy go tworzyliście.
Jak podnosili to w wystąpieniach moi przedmówcy, jest
nas prawie milion działkowców, członków Związku – nie
liczę kilkunastu tych, którzy marzą o uwłaszczeniu, bo liczą, że dostaną działkę za przysłowiową złotówkę – jak
to niektóre media głoszą. Mogą się srodze zawieść.
Popieramy nasz Związek, będziemy go bronić, jesteśmy
przeciwko projektowi ustawy PiS o ogródkach działkowych, bo uznajemy go za akt politycznej zemsty, bo zmierza on do zlikwidowania nas.
Apelujemy w związku z tym do naszego parlamentu,
a szczególnie do posłów, którzy są po naszej stronie, za
utrzymaniem ustawy z 8 lipca 2005 r. o ROD, odrzućcie
projekt PiS, a będziemy Wam za to wdzięczni, bo jest on
niekonstytucyjny i mógłby doprowadzić do likwidacji
ogrodnictwa działkowego w Polsce, co byłoby ewenementem w Europie.
Panowie Posłowie posłuchajcie naszego głosu i nie pozbawiajcie Polskich działkowców tego co wypracowaliśmy i co mamy.

71. Joanna Mikołajczyk OZ w Zielonej Górze
Koleżanki i Koledzy!
Ponad dwieście lat temu ksiądz biskup warmiński, Ignacy Krasicki, napisał bajkę „Wół minister”. Warto ją przypomnieć, bo z jej ponadczasowej treści wysnuwa się jasny
i jednoznaczny wniosek dla współczesnych. Wygląda na
to, że przez ponad dwieście lat w sposobie podejmowania
niektórych decyzji w państwie prawie nic się nie zmieniło? Odnoszę to do projektu ustawy o ogrodach autorstwa
PiS, bo wokół tego pomysłu wytworzyła się atmosfera
właśnie taka, jak w cytowanej bajce.
Myślę tak: nuda ogarnęła pewną osiemnastoosobową
grupę posłów z PiS, że już ponad sto lat gospodarzymy
sobie na działkach; robimy to może wolno, jednostajnie,
ale przecież skutecznie, porządnie, rozsądnie – tak, jak ten
wół minister z bajki. Zrobiło się nudno, więc uznano, że
trzeba to zmienić!
Tak powstał projekt ustawy autorstwa PiS, chociaż na
naszej zielonogórskiej konferencji przedkongresowej poseł PiS, podając przyczyny powstania tego „dzieła”, wyjaśnił, że projekt powstał z głębokiej troski o państwo
i w ramach naprawy państwa, a więc nie z byle powodu.
Czapki z głów!
Jak było dalej w bajce? Monarcha, znudzony jednostajnością, zrzucił wołu ze stanowiska. Posadę ministra najpierw objęła małpa i było śmiesznie, płakał tylko „lud

ubogi”. Potem małpę na stanowisku zastąpił chytry i przebiegły lis, który, jak to lis, zdradził i pana i poddanych.
Kiedy już wszystko prawie zniszczono, ministrem z powrotem został wół, który przywrócił ład i porządek.
Czy trzeba wyjaśniać alegorie? Jeśli, nie daj Boże, przeszedłby projekt PiS – będzie przecież dokładnie tak samo,
jak w tej bajce.
Czy potrzebne są zmiany dla samych zmian? Ledwie po
czterech latach funkcjonowania ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, dobrze ocenianej przez działkowców, niewielka grupa posłów PiS z uporem godnym lepszej sprawy wprowadza nowy projekt, całkowicie
sprzeczny z oczekiwaniami blisko miliona rodzin działkowych.
Gdyby został uchwalony, zaczną się rządy „małpy”. Będzie może śmiesznie, ale nie nam, my będziemy płakać.
Dlaczego? Bo autorom tego projektu nie zależy na „ubogim ludzie". Bo projekt uwzględnia interes nie działkowców, ale inwestorów. Z góry, zakłada się w nim możliwość
udostępnienie działek na cele komercyjne wąskiej grupie
bogatych, o czym świadczy o tym zapis potwierdzający
możliwość zmiany przeznaczenia działki „(...) w (...) wypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami gospodarczymi właściciela (...)”. Pomysł ten stanowi duże
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zagrożenie dla idei ogrodnictwa działkowego w Polsce
i jednoznacznie prowadzi do zniszczenia ogrodów działkowych. Przecież za głupiego zostałby uznany użytkownik działki o wielkości 1500 m2, gdyby siał na niej tylko
marchewkę.
Jakie są przewidziane dalsze zmiany w projekcie?
Wszyscy je znamy.
„w ramach troski o państwo” – jak mówią współautorzy
- zostanie zdelegalizowana samodzielna i samorządna organizacja, jaką jest Polski Związek Działkowców; wprawdzie przeczy to zapisowi Konstytucji RP, zasadom demokracji i zwykłej przyzwoitości, ale kto by na to patrzył;
• „w ramach troski o państwo” zostanie znacjonalizowany majątek Polskiego Związku Działkowców wypracowany przez wiele pokoleń działkowców; cieszyć się, czy
martwić, że mamy majątek? A może to nasz błąd? Może
należało roztrwonić wszystko, tak jak to uczyniono z zakładami pracy i PGR i nie byłoby czego nacjonalizować?
• „w ramach troski o państwo” demokratycznie wybrane
samorządy ogrodowe zostaną zastąpione zarządami wspólnot, wskazanymi palcem przez decydentów; a my, naiwni,
w ogrodach działkowych byliśmy dumni z tego, że dokładamy dobrą cegiełkę do budowy państwa obywatelskiego!
Nie zorientowaliśmy się, że nikomu nie jest ono potrzebne.
• żeby osłodzić grozę zapisanych w projekcie pomysłów, zapisuje się w nim uwłaszczenie działkowców;
niech nie płacze „lud ubogi”. Wprawdzie dostanie na własność to, co już ma, a dodatkowo za swoje od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale to dla pomysłodawców
zmian nie ma znaczenia. Wszak sam poseł Dera wypowiadał się, że niczego teraz nie ma za darmo. Wreszcie że prawie 70 % działkowców nie dostąpi tego „szczęścia"
– to nie ma znaczenia. Przecież trzeba naprawiać państwo.
Sama już się trochę pogubiłam. Będą to, jak w bajce,
rządy „małpy” czy „lisa”?

żone w ponad 70 stanowiskach i potwierdzone na okręgowej konferencji przedkongresowej.
Wyrażamy sprzeciw wobec wprowadzania działkowców w błąd twierdzeniem o uwłaszczeniu, podczas gdy
wiadomo, że będzie to wywłaszczenie, a nie uwłaszczenie,
Nasze oburzenie budzi niedemokratyczny sposób „przepychania” tego projektu, z całkowitym pominięciem najbardziej zainteresowanych, tj. działkowców. To przedmiotowe potraktowanie milionowej grupy działkowców i ich
rodzin odbieramy jako wyraźny przejaw lekceważenia
wyborców i arogancji decydentów,
Jesteśmy zbulwersowani nie tylko tym, że posłowie PiS
wnieśli do polskiego parlamentu projekt tak sprzeczny
z prawem, jak mówią „niechlujny legislacyjnie”.
Wstydzimy się tego, że grupa posłów PiS naraża nas na
śmieszność także poza granicami kraju, bo w Europie,
gdzie ogrody działkowe funkcjonują przy wsparciu i akceptacji państwa, z cała pewnością zdumienie wywoła zamiar zniszczenia tego, co dotąd u naszych sąsiadów
budziło uznanie. Widać to było na Międzynarodowym
Kongresie w Krakowie gdzie przyjęto tekst Rezolucji
w sprawie przyszłości ogrodów działkowych w Europie.
Dziwi nas, że w tak trudnym czasie dla grupy posłów
PiS sprawa ogrodów działkowych jest ważniejsza od troski o stan całej gospodarki, co w kontekście sytuacji kryzysowej źle świadczy o ich odpowiedzialności za losy
państwa. Sprzeciwiamy się temu, by najbiedniejsi, dla których działka jest socjalnym wsparciem i szczególnym sposobem na życie ponosili koszty bogacenia się wybranych.
Zwracamy się do wszystkich parlamentarzystów, aby
nie dopuścili do zniszczenia idei ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Koleżanki i Koledzy!
W bajce Krasickiego szybko okazało się, że głupota
i bezmyślność jednego ministra oraz chciwość i chytrość
drugiego mogą doprowadzić do klęski.
A jaki jest z tego morał dla nas – współczesnych? Wydaje się oczywisty – rządzić powinni ci, którzy się na tym
dobrze znają, a na każdym miejscu powinien być odpowiedni człowiek. Ten morał dedykujemy panu posłowi
Derze i grupie wspierających go współautorów projektu.

Koleżanki i koledzy!
Skupiłam się tylko na kilku zapisach projektu PiS. Moi
przedmówcy mówili o tym również, a także na pewno następni dyskutanci wymienią wszystkie niedoskonałości
projektu ustawy PiS.
W naszym okręgu treść tego projektu PiS wzbudziła duży niesmak i ogromne zaniepokojenie, co zostało wyra-

V. WYSTÑPIENIE PREZESA PZD NA
ZAKO¡CZENIE KONGRESU
Drodzy Działkowcy,
Szanowni Goście!
Proszę Państwa nie kryję że jestem wzruszony, dlatego
że te ostanie sceny wraz z tym akcentem, które Państwo

mi podarowaliście w postaci polskiej pieśni wzruszyły
mnie. Bardzo dziękuje kolegom ze Szczecina myślę, że
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wspólnymi siłami wykorzystamy ten symboliczny ster
i wszystkie urządzenia, które tam są z pożytkiem dla nas,
żeby ogrody działkowe istniały i żeby się rozwijały. Zastanawiam się co trzeba zrobić, żeby takie wydarzenia, z którymi mamy do czynienia dzisiaj żeby się nie zdarzały.
W swoim referacie dałem temu wyraz. Możliwe, że przyjdzie taki czas, że będziemy musieli nie tylko popierać innych, ale będziemy musieli pokazać naszą działkową
twarz. Wy w szczególności możecie to zrobić w pierwszej
kolejności w samorządach, z którymi potrzebna nam jest
dobra współpraca i których pomoc i poparcie dla ogrodów
działkowych jest szczególnie cenne. Gdybyśmy wzięli się
za ręce, my wszyscy działkowcy, zarządy rodzinnych
ogrodów działkowych i samorządy to nasze ogrody będą
piękne i nikt nie będzie śmiał podnieść na nie ręki i zaproponować, że można je zlikwidować, rozparcelować, znacjonalizować, skomunalizować, bo ich wartość nie tylko
dla nas, ale dla całego społeczeństwa, będzie taka, że zupełnie wystarczy aby się obronić. Tę myśl wyraził również prezydent Poznania P. Grobelny, może innymi słowami, ale i inni prezydenci miast, którzy widzą potrzebę
istnienia ogrodów działkowych, jako terenów zielonych,
jako obrony przed zabetonowaniem na wieki naszych
miast jako przestrzeni do życia nie tylko dla działkowców,
ale dla całej społeczności. Proszę Państwa, możemy być
dumni z I Kongresu Polskiego Związku Działkowców. Ja
jestem dumny z Waszej postawy, ze sposobu myślenia, ze
sposobu manifestowania dojrzałości politycznej i społecznej, która przydałaby się wielu politykom decydującym
o lasach naszego kraju. Ja jestem dumny i cieszę się, że
przyszło mi kierować masową społeczną organizacją, która ma takich oddanych i ofiarnych ludzi. Proszę Państwa
kiedy jesteśmy razem nic nie potrafi nas pokonać, ani jako ogrodów ani jako Związku, ani wymazać idei ogrodnictwa działkowego z życia społeczeństwa naszego kraju.
I tak należy trzymać. Trudno w paru słowach odnieść się
do Kongresu, będziemy na to mieli czas zwłaszcza, że wydamy wszystkie wystąpienia, które były tu głoszone jak i
materiały, które zostały złożone do protokołu w naszym
Biuletynie Kongresowym. Chodzi zwłaszcza o to aby problemami, myślą, atmosferą która tutaj dominowała, żebyśmy nie tylko my żyli, ale żeby to przenieść do jednego
miliona naszych członków, do jednego miliona polskich
rodzin. Jest to wręcz konieczne. Dlatego tez uważamy, że
Kongres powinien żyć nadal w naszej świadomości poprzez naszą pracę i poprzez nasze działania w okręgach
i ogrodach działkowych. Co zrobić, żeby tak było? To zależy od Państwa. Czy ten Kongres skończy się dzisiaj, rozjedziemy się, czy wszystko to co tutaj słyszeliśmy, co sami
z siebie daliśmy będzie przetwarzane nadal, dalej i przekazane do całego środowiska działkowców. I o to Państwa
proszę niech ten Kongres żyje teraz w świadomości naszych działkowców, niech nasi działkowcy wiedzą, że są
członkami wielkiej jedno milionowej rodziny w Polsce,
że są członkami wielomilionowej rodziny działkowców

w całej Europie. Ze w całej Europie jest tendencja zachowania ogrodów działkowych, doskonalenia, rozwijania
tak jak zasługuje na to idea tych ogrodów działkowych,
którą zapoczątkowali kiedyś nasi przodkowie może nawet
nie zawsze przypuszczając, że ten ruch się tak rozwinie
w Polsce dotknie jeden milion rodzin Ale to zależy od was
i o to was proszę. Proszę Państwa mam niespodziankę.
Chciałbym w jakiś sposób symbolicznie ten Nasz Kongres przenieść do ogrodów działkowych, do okręgów. Nie
wiem czy państwo zauważyliście na scenie stoją drzewka,
to nie jest dekoracja to jest symbol dzisiejszego Kongresu, to są drzewka kongresowe. Wybraliśmy nie dąb, bo
może on jest dla innych herosów, myśmy wybrali proszę
Państwa robinio pseudo akacja odmiana tortuoza, to jest
drzewo twarde, nie do pokonania, ono jest i nieraz powyginane, ale pokonać go najczęściej nie sposób. Zwłaszcza,
że tak jak i my działkowcy, którzy gospodarujemy na
gruntach, nieużytkach, na gruntach słabych. Ta robinia daje sobie również świetnie radę na takich gruntach. Mam
prośbę, aby po zakończeniu obrad, delegacje okręgów dla
każdej jest zabrały drzewka, jedno drzewko. A Prezesów
okręgów proszę aby to drzewko zostało posadzone w wybranym ogrodzie na terenie ogólnym. A może nawet zafundujecie tabliczkę, że to jest drzewko kongresowe
z I Kongresu w Warszawie z dnia dzisiejszego. Niech ono
będzie symbolem naszej wytrwałości i odporności, a także symbolem naszej walki i niech świadczy o tym, że nie
poddamy się nigdy. A ogrody działkowe będą istnieć jeszcze wtedy, kiedy ludzie którzy jeszcze z nami dzisiaj walczą nie tylko przejdą do historii, ale nawet historia o nich
zapomni.
Proszę Państwa, żeby usprawnić bardzo proszę, żeby już
podchodziły poczty sztandarów. Na samo zakończenie
chciałbym podziękować wam przede wszystkim za ten
udział, za wytrwałość, przecież mam świadomość że dla
Państwa Kongres to jest drugi dzień pracy, to są długie podróże. Za Waszą aktywność, za Waszą jedność, za zrozumienie tego wszystkiego co stanowi istotę ruchu ogrodnictwa działkowego. Chciałbym podziękować dyskutantom, Przewodniczącym Kongresu. Chciałbym również
podziękować członkom Komisji ds. Stanowisk i Wniosków wszystkim i każdemu z osobna, kto przyczynił się
do przebiegu i wyników dzisiejszego Kongresu. Chciałbym również bardzo podziękować okręgom za ich pracę
przygotowawczą, za wytrwałość, oddanie, przecież ten
Kongres w okręgach i ogrodach działkowych już trwa od
ponad dwóch miesięcy i naznaczony jest pracą ludzi w
okręgach ich myślą, doświadczeniem i oddaniem dla
Związku. Przekażcie również życzenia dla zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, które uczestniczyły aktywnie w tym procesie. Nie miałem dzisiaj okazji, ale
jestem pewny że w większości naszych ogrodów działkowych na bramach, budynkach wiszą nasze flagi Związkowe, wiszą hasła solidaryzujące się z dzisiejszym Kongresem. I wreszcie chciałbym podziękować Krajowej Ra124

dzie, która bardzo intensywnie pracuje już od trzech miesięcy przygotowując Kongres. Przyjemnie mi było współpracować z członkami Komitetu Organizacyjnego, dojrzałość, nie trzeba było dwa razy powtarzać tego samego,
żebyśmy się zrozumieli to bardzo rzadko zdarza się w dzisiejszej rzeczywistości. Proszę Państwa przygotowanie tego Kongresu wymagało ogromu pracy i dwa miesiące
temu i miesiąc temu i tydzień i wczoraj kiedy nasi pracownicy, ale również i działacze tu pracowali. Nie wiem
czy Państwo wiecie, ale my nie korzystamy z żadnej firmy która by nam tu to robiła, pracownicy tu pracowali dzisiaj już od 3 rano, oni są wszyscy tutaj na nogach. Proszę
Państwa pozwólcie, że w swoim imieniu w imieniu Kongresu ja wszystkim tym osobom z Krajowej Rady i z zespołu serdecznie podziękuję tak jak na to zasłużyli. Czy
państwo zauważyliście aby na ich twarzach aż do tej chwili zbrakło uśmiechu oni są z nami. Wracajcie w spokoju
i przekażcie wszystko co tu słyszeliście. Proszę Państwa
dokąd będziemy razem, dokąd będziemy stanowili jedność, monolit, zawsze ogrody działkowe obronimy. Dzi-

siejszy Kongres o tym świadczy, mieliśmy deklarację, wystąpienia, przemówienia różnego rodzaju. Serce rosło, że
tylu mamy przyjaciół w parlamencie, rządzie, samorządach, partiach politycznych, związkach zawodowych. To
jeżeli dobrze wykorzystamy będzie gwarantem istnienia
i rozwoju ogrodów działkowych i za to im dziękuję również bo trudzili się żeby przyjechać z naszymi delegacjami, zabierali głos. Nie wszyscy mogli zabrać głos za co
przepraszam i żałuje nawet, bo okazuje się, że jak na nasze potrzeby taki Kongres powinien trafić co najmniej dwa
dni, żebyśmy mogli się wypowiedzieć. I nareszcie chciałbym podziękować mediom tym z terenu, które przyjechały z naszymi delegacjami. Podziwiam i podoba mi się
znajomość rzeczy, dojrzałość i ten prawdziwy dobry stosunek do ogrodów i działkowców. Chciałbym również
serdecznie podziękować mediom centralnym, tu z Warszawy które wykazywały duże zainteresowanie i zrozumienie.
Dziękuję wszystkim.

VI. STANOWISKA
I Kongres Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Pan
Lech Kaczyński
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie!
Uczestnicy I Kongresu Polskiego Związku Działkowców, reprezentujący milionową rzeszę polskich działkowców z prawie 5 tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych,
zwracamy się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o
podjęcie zdecydowanej interwencji w sprawie bezprzykładnych działań partii „Prawo i Sprawiedliwość” mających znamiona zamachu na konstytucyjne prawa i
wolności Polskiego Związku Działkowców oraz jego
członków. Sprawa dotyczy złożonego przez posłów PiS
projektu ustawy o ogrodach działkowych, który zakłada
odpłatne uwłaszczenie działkowców, likwidację rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców oraz nacjonalizacji majątku PZD wypracowanego przez kilka pokoleń jego członków.
Działkowcy masowo wypowiadają się przeciwko tym
propozycjom. Złożyli ponad 619 tysięcy podpisów przeciwko zmianie lub uchyleniu obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Sprzeciwiają się
pustym hasłom o rzekomym uwłaszczeniu, które postrzegają jako ukrytą próbę przejęcia gruntów zajętych pod
ogrody działkowe. Projekt ustawy PiS nie nadaje bowiem
działkowcom własności, a jedynie umożliwia im złożenia

wniosku o własność, którego uwzględnienie zależeć ma
od spełnienia rozlicznych warunków formalnych i finansowych. Oznacza to, że znakomita większość działkowców – stanowiących najuboższą część naszego społeczeństwa – nigdy nie nabędzie własności. Natomiast proponowane zapisy pozbawią działkowców ich najważniejszych praw. Trudno więc nie oprzeć się wrażeniu, że jest
to kolejna, przewrotna próba zagarnięcia całego majątku
wypracowanego przez polskich działkowców.
Niewątpliwie inicjatywa PiS narusza konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa poprzez pozbawienie większości działkowców możliwości nabycia własności działek w ogrodach, których stan prawny nie odpowiada odpowiednim wymogom. Chodzi tu głównie
o ogrody nie ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ogrody o nieuregulowanym statusie prawnym, a także ogrody położone na terenach objętych roszczeniami osób trzecich. Z powyższych przyczyn
projekt PiS wyklucza znakomitą większość działkowców
z grona osób, które będą mogły ewentualnie nabyć swoją
działkę na własność. Tym osobom projekt PiS nie daje nawet cienia szansy na wykup działki, tylko z tego względu,
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że stan prawny ich ogrodów nie spełnia odpowiednich wymogów. Potwierdzają to w swoich stanowiskach same
gminy.
Stosunek polskich działkowców do pomysłów PiS jest
więc niezwykle krytyczny. Traktują je jako kolejny zamach na prawa słusznie nabyte, które są konstytucyjnie
chronione. Trudno inaczej oceniać zamiar pozbawienia
działkowców własności naniesień znajdujących się na
działce, które to prawo przysługuje im z mocy szczególnego przepisu, jakim jest art. 15 ust 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Po uchyleniu tej ustawy
działkowcy z mocy prawa utracą tę własność, jeżeli nie
wykupią swej działki. Projekt PiS nie przewiduje bowiem,
aby użytkownik działki był jednocześnie właścicielem
znajdujących się na niej naniesień. Jest to nic innego jak
ukryte wywłaszczenie działkowców bez zapewnienia
słusznego odszkodowania za utraconą własność.

straszać członków PZD, że dobytek ich organizacji zostanie przejęty przez Skarb Państwa. Tego rodzaju pomysły
nie mają nic wspólnego z cywilizowanymi metodami tworzenia prawa, rodzą raczej przykre skojarzenia z najciemniejszymi kartami Polski powojennej. Rażąco naruszają
też zapisy Konstytucji RP, które gwarantują ochronę własności i nie dopuszczają nacjonalizacji; jedyną formą przejęcia własności przez państwo w drodze przymusu jest
obecnie wywłaszczenie.

Panie Prezydencie!
Trudno nie odbierać powyższych pomysłów jako zamachu na podstawowe wolności polskich działkowców. Podejmowane są bowiem próby zmierzające do naruszenia
ich praw oraz pozbawienia ich obecnej ochrony prawnej.
Wbrew woli środowiska działkowego czyni się starania
radykalnej zmiany całego systemu organizacyjnego
i prawnego obowiązującego w prawie 5000 rodzinnych
ogrodach działkowych w Polsce. W tak ważnej i istotnej
sprawie autorzy projektu nie prowadzą żadnej dyskusji
z organizacją reprezentującą prawie milion działkowców;
ograniczają się jedynie do upowszechniania za pomocą
mediów zapewnień o rychłej likwidacji społecznych
struktur PZD, nacjonalizacji majątku Związku oraz pozbawieniu działkowców samorządności poprzez uzależnienie ogrodów od gmin. Takie działania nie tylko narusza
konstytucyjne wolności i prawa członków PZD, ale również podstawowe zasady współżycia i sprawiedliwości
społecznej.
W związku z powyższym I Kongres Polskiego Związku Działkowców zwraca się do Pana Prezydenta o interwencję w tej bulwersującej sprawie. Liczymy bowiem, że
Pańskie działania i autorytet sprawią, że polscy działkowcy przestaną być nękani bezprzykładnymi atakami na
swoje ogrody i organizację, i nareszcie będą mogli w spokoju cieszyć się swoimi działkami.

Szanowny Panie Prezydencie!
Ogromne poruszenie w środowisku działkowym wywołała także koncepcja unicestwienia samodzielnej i samorządnej organizacji społecznej o ponad stuletniej tradycji,
co wydaje się wyrazem szczególnego lekceważenia milionowej rzeszy polskich działkowców. Jest to jaskrawe naruszenie art. 12 Konstytucji RP, który zapewnia wolność
działania wszystkich organizacji pozarządowych. Likwidacja PZD stoi także w sprzeczności z art. 13 Konstytucji RP,
gdyż zamierza się zlikwidować niepaństwową, samodzielną i samorządną organizację społeczną, której działalność
w żaden sposób nie wypełnia znamion totalitarnych metod
i praktyk działania, nazizmu, faszyzmu i komunizmu, nienawiści rasowej lub stosujących przemoc.
Milionowe środowisko polskich działkowców jest również zbulwersowane forsowanymi przez PiS pomysłami
nacjonalizacji majątku Związku. Trudno zrozumieć, jak
w demokratycznym państwie prawa posłowie mogą za-

Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.

I Kongres Polskiego Związku Działkowców
STANOWISKO
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie projektu ustawy autorstwa PiS o ogrodach działkowych
W związku ze złożeniem przez posłów PiS do laski marszałkowskiej projektu ustawy o ogrodach działkowych,
który został bardzo krytycznie oceniony przez kluby i koła parlamentarne Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, SDPL-Nowa Lewica oraz
posłów z tych klubów, I Kongres Polskiego Związku

Działkowców – działając w oparciu o tysiące stanowisk,
protestów i innych wystąpień z ogrodów działkowych potępiających ten projekt – stwierdza w imieniu milionowego środowiska działkowców, że propozycja PiS jest
celową próbą zniszczenia ponad stuletniego polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego oraz rozparcelowania grun126

tów zajętych przez kilka tysięcy ogrodów działkowych.
Pod nośnym i chwytliwym hasłem „uwłaszczenia” kryją
się bowiem zapisy uzależniające byt ogrodów od woli
gmin, pozbawiające działkowców ich podstawowych
praw, a także likwidujące Związek oraz nacjonalizujące
majątek wypracowany przez działkowców na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat.
Koncepcja powszechnego uwłaszczenia jest fikcją
i zwykłym fortelem. Propagowane przez PiS uwłaszczenie zmierza w istocie do wywłaszczenia działkowców. W
rzeczywistości projekt nie zapewnia działkowcom własności, tylko prawo do złożenia wniosku o odpłatny wykup działki. I choć mami się działkowców niezwykle
hojnymi bonifikatami, to środowisko działkowe rozumie,
że preferencyjny wykup działek byłby czystą iluzją,
zwłaszcza że to gmina ma podejmować decyzję o sprzedaży własnych gruntów za bezcen. W większości przypadków taka sprzedaż jest zupełnie wykluczona z uwagi
na aktualny stan prawny gruntów zajętych przez ogrody
działkowe, które są masowo wyrzucane z planów zagospodarowania przestrzennego, coraz częściej są obciążone roszczeniami osób trzecich, a nierzadko są pozbawione
dokumentacji prawnej potwierdzającej ich istnienie.
W efekcie znakomita większość działkowych rodzin nie
ma żadnych szans na wykup swoich działek.
Pozostałe rodziny, jeżeli będzie je na to stać, będą zdane na łaskę gmin, które zadecydują, czy oddać swoją ziemię niemal za darmo, czy też przejąć ją od działkowców
na własne potrzeby. Wszak nieuwłaszczony działkowiec
zostanie pozbawiony obecnych praw przysługujących mu
dzisiaj z mocy ustawy o ROD, którą PiS zamierza uchylić w całości. W rezultacie projekt zmierza do zniesienia
uprawnień, które obecnie bronią działkowców i ogrody
przed najpoważniejszymi zagrożeniami. Ustawa o ROD
zawiera bowiem m.in. bezpłatne prawo do działek, odrębną własność altan i nasadzeń działkowca, zwolnienia podatkowe, skuteczne zabezpieczenia przed likwidacjami
ogrodów oraz ochronę przed roszczeniami do gruntów zajętych przez działkowców. Stąd ponad 619 tysięcy działkowców sygnowało apel o zachowanie tej ustawy w obecnym kształcie. Projekt PiS zupełnie ignoruje ten głos i lekceważy wolę działkowców.
Potwierdzeniem tej tezy jest zamiar likwidacji ogólnokrajowego samorządu polskich działkowców, łącznie z samorządami w rodzinnych ogrodach działkowych. Polska
– jako jedyny kraj w UE – ma zlikwidować ogólnonarodowy Związek, który reprezentuje interesy działkowców
i jest partnerem władz państwowych i samorządowych
w dziedzinie ogrodnictwa działkowego. Światli projektodawcy zakładają także nacjonalizację majątku Związku,
który został wypracowany przez kilka pokoleń polskich
działkowców. Dorobek społeczny ma być przejęty przez
specjalnie powołanego likwidatora, który za pomocą armii
swoich urzędników będzie konfiskował majątek działkowy rozsiany po całej Polsce. W XXI wieku, w dobie sze-

rokiego propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego, pojawiła się oto propozycja rodem z mrocznych lat
powojennych, kiedy to komunistyczny reżim niszczył organizacje społeczne i rozgrabiał bez skrupułów ich majątek. Widać, że w naszym kraju wciąż istnieją ugrupowania, które sięgają po stalinowskie metody rozprawiania
się ze wszelkimi przejawami inicjatywy społecznej. Trudno nie odnieść wrażenia, że Konstytucja zakazuje funkcjonowania właśnie takich organizacji politycznych, które
jawnie i bez zahamowań odwołują się do totalitarnych
praktyk.
Intencje projektu są zatem niezwykle czytelne – pozbawić działkowców praw oraz zlikwidować ich organizację,
która od lat je skutecznie egzekwuje. Próbuje się więc usunąć najważniejsze przeszkody na drodze do swobodnego
przejmowania gruntów zajętych przez ogrody. Jak inaczej
wytłumaczyć, że projekt znosi wszelkie obecne przejawy
samorządności i samodzielności działkowców. Nie tylko
likwiduje samorząd działkowy w ogrodzie, ale również
uzależnia ogrody od gmin, które mają decydować m.in.
o uwłaszczeniu działkowców, powołaniu tzw. wspólnot
ogrodowych i wyborze władz w ogrodach. Znamienne, że
projekt liberalizuje również zasady likwidacji ogrodów,
pozostawiając w tym zakresie decyzję gminom, które same ocenią, czy wystąpiły tzw. „szczególne względy społeczne lub gospodarcze”, determinujące możliwość likwidacji. Pojęcie to jest na tyle pojemne, że może obejmować
m.in. budowę hipermarketu lub biurowca, od których powierzchni gmina pobiera podwyższone podatki. Zwodząc
działkowców własnością ziemi, projektodawcy cynicznie
starają się więc zlikwidować najważniejsze gwarancje ich
praw i trwałości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Pod wzniosłymi hasłami kryją się rozwiązania prowadzące wprost do ostatecznego unicestwienia ogrodów
i uwolnienia tysięcy hektarów gruntów. Nie należy się łudzić – to nie działkowcy się uwłaszczą na tych terenach.
Oburzający jest także fakt, że wbrew woli środowiska
działkowego czyni się starania radykalnej zmiany całego
systemu organizacyjnego i prawnego obowiązującego w
prawie 5000 ogrodach w Polsce. W tak żywotnej sprawie
autorzy projektu nie prowadzą nawet dyskusji z organizacją reprezentującą prawie milion działkowców; ograniczają się jedynie do upowszechniania za pomocą mediów
zapewnień o powszechnym uwłaszczeniu działkowców.
Unikanie konsultacji, ignorowanie tysięcy wystąpień
z ogrodów działkowych jest niestety symptomatyczne dla
postawy autorów projektu z PiS. Jest też najlepszym dowodem, że tzw. uwłaszczenie jest pustą i jałową koncepcją, która nie wytrzymuje próby krytyki i rozsypuje się
niczym domek z kart przy każdej merytorycznej dyskusji. Nic dziwnego, że nawet autorzy tej koncepcji uciekają od rzeczowych debat na temat swoich pomysłów,
zapewne wiedząc, że kolejne pytania tylko obnażą i skompromitują ich propozycje. Hasła i slogany polityczne nie
wystarczą. Posłowie PiS nie są w stanie w żaden sposób
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zagwarantować, że uwłaszczenie obejmie co najmniej
większość polskich działkowców. Tym bardziej, że zgłoszone propozycje są sprzeczne z Konstytucją. gdyż nie tylko zmierzają do likwidacji samorządnej i samodzielnej
organizacji społecznej oraz zakładają nacjonalizacje majątku społecznego, ale również zmuszają gminy do sprzedaży swojego majątku za bezcen, co z pewnością zostanie
zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego i zablokuje jakiekolwiek uwłaszczenie. Wszak Trybunał już wielokrotnie podważał takie pomysły, np. ostatnio przy okazji tzw.
uwłaszczenia spółdzielców, co tylko świadczy o niekonstytucyjności i nierealności preferencyjnego wykupu działek. Jak najbardziej realne jest jednak to, że wykup
zostałby wstrzymany przez gminy do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, a w tym okresie doszłoby do faktycznej likwidacji większości ogrodów
z uwagi na uchylenie ustawy o ROD oraz brak zlikwidowanego Związku zdolnego bronić praw swoich członków.
Byłoby to niezwykle wygodne dla wszystkich środowisk,
które zachłannie patrzą na grunty zajęte obecnie przez

ogrody. Istnieje zasadne podejrzenie, że w tak przewrotny
sposób zamierza się rozprawić z ogrodami i działkowcami.
W związku z powyższym I Kongres Polskiego Związku Działkowców, jako prawny reprezentant milionowego
środowiska polskich działkowców z prawie 5 tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych, stwierdza, iż przedłożony przez posłów PiS projekt ustawy o ogrodach działkowych jest inicjatywą niezwykle szkodliwą i niebezpieczną dla praw działkowców i dalszego funkcjonowania
ogrodów. Jest to propozycja sprzeczna z wolą samych
działkowców, którzy złożyli ponad 619 tysięcy podpisów
pod petycją o utrzymaniu w niezmienionym kształcie
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Z tego powodu zwracamy się do Marszałka Sejmu oraz
wszystkich posłów o podjęcie niezbędnych działań, które
spowodują, iż projekt ustawy o ogrodach działkowych zostanie kategorycznie odrzucony w pierwszym czytaniu jako naruszający zasady demokratycznego państwa prawa i
wolę jego obywateli.

Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.

I Kongres Polskiego Związku Działkowców
STANOWISKO
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce
Doświadczenia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, ale także narodowych związków działkowców z całej Europy wskazują jednoznacznie, że tylko silna, zintegrowana wokół własnych celów organizacja działkowców
jest w stanie skutecznie bronić praw działkowców i istnienia ogrodów działkowych.
Zagrożenia praw działkowców, zagrożenia dalszego istnienia ogrodów działkowych, wyzwalają wiele inicjatyw,
aby bronić wspólnych wartości. Polscy działkowcy przez
ostatnie 20 lat wielokrotnie jednoczyli się do wspólnej
walki przeciwstawiając się próbom totalnej likwidacji
ogrodów działkowych lub drastycznego ograniczenia ich
praw. W takich sytuacjach integracja wokół własnego
Związku, wokół wspólnego działania pozwalała na skuteczną walkę o swoje prawa.
W obecnej sytuacji działkowcy, doceniając znaczenie
istnienia własnej, niezależnej, samorządnej organizacji,
stanowią siłę, bo jednoczą się w walce o swoje prawa, bronią ogrodów, ustawy i swojego Związku. Dają temu wyraz w tysiącach stanowisk, apeli, listów. Taką postawę
prezentują zawsze wobec zagrożeń dla ruchu ogrodnictwa
działkowego.

I Kongres PZD wyraża szczególne słowa uznania dla
Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego za niezłomną postawę i wytrwałość w obronie ogrodnictwa działkowego oraz walkę o słuszne prawa działkowców. Równocześnie Kongres dziękuje wszystkim organom Związku i polskich działkowców za aktywną obronę ogrodów,
ustawy o ROD i naszego Związku.
Dwadzieścia lat skutecznej walki o ogrody to doświadczenie, które jednoznacznie wskazuje, że gdy jesteśmy razem, połączeni wspólnym celem, gdy jesteśmy przekonani
o potrzebie wspólnego działania pod szyldem naszej organizacji, wtedy potrafimy obronić ogrody i Związek.
Dlatego też Kongres Polskiego Związku Działkowców
zwraca się do wszystkich członków Związku, do wszystkich struktur organizacyjnych o wszechstronne działanie
na rzecz pełnej integracji naszego ruchu wokół celów wytyczonych przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Integracja jest potrzebna nie tylko w walce
z zagrożeniami, ale także w codziennej realizacji statutowych zadań. Naszym ogrodom potrzebna jest praca na
rzecz ich unowocześniania, aby służyły działkowym rodzinom i społecznościom lokalnym na miarę współcze128

snych i przyszłych potrzeb. Wspólnym działaniem, zjednoczeni wokół naszego Związku, przekonani o potrzebie
jego działania, możemy przeciwstawić się zagrożeniom
dla ogrodów, a także budować przyszłość ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Przeciwstawiajmy się
zatem zdecydowanie wszelkim próbom rozbicia Związku, roztrwonienia jego dorobku, wszelkim próbom ogra-

niczenia jego praw zagwarantowanych ustawą o ROD
i Konstytucją RP.
Tylko silna, samorządna, samodzielna i zintegrowana
organizacja działkowców, jaką jest Polski Związek Działkowców, zapewni istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów
działkowych.

Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.

I Kongres Polskiego Związku Działkowców
STANOWISKO
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie postawy Związku w budowie społeczeństwa obywatelskiego
Uczestnicy I Kongresu Polskiego Związku Działkowców uznają, że podstawową zasadą funkcjonowania demokratycznego państwa jest budowa społeczeństwa
obywatelskiego. Elementarnymi formami tworzenia takiego społeczeństwa są organizacje społeczne, które prowadzą działalność obejmującą częstokroć wykonywanie
zadań publicznych. Jest to zgodne z wyrażoną w preambule do Konstytucji RP zasadą pomocniczości, która oznacza dyrektywę zwiększania roli organizacji społecznych
w życiu publicznym, w szczególności poprzez powierzanie im w większym stopniu wykonywania zadań publicznych. Organizacje te obejmują swoim działaniem rozmaite
sfery życia społecznego i przyczyniają się do realizacji celów publicznie pożytecznych. Stąd podmioty te odgrywają nieocenioną rolę – realizując z jednej strony cele
ogólnospołeczne, przez co wspomagają działalność organów publicznych, z drugiej – umożliwiają zrzeszanie się
osób o wspólnych zainteresowaniach różnego rodzaju.
Polski Związek Działkowców jest masową, społeczną
organizacją pozarządową, zrzeszającą blisko milion użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych.
Prowadząc rodzinne ogrody działkowe – będące urządzeniami użyteczności publicznej – Związek wypełnia część
zadań publicznych w stosunku do społeczeństwa. Wszak
działki rodzinne służą jako miejsce wypoczynku i produkcji ogrodniczej na własne potrzeby, wobec czego stanowią wymierną pomoc socjalną dla niezamożnych polskich
rodzin. W ten sposób działkowcy i ich organizacja – Polski Związek Działkowców – już od dawna uczestniczą w
budowie społeczeństwa obywatelskiego. Wypełniają publiczne zadania państwa wobec społeczeństwa, a więc
czynnie uczestniczą w życiu publicznym.
Uczestnicy Kongresu stwierdzają, że kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich następuje przede wszyst-

kim na najniższym szczeblu. Rodzinne ogrody działkowe,
będące samorządem społeczności ogrodowej, doskonale
wpisują się w model społeczeństwa obywatelskiego, gdzie
sami zainteresowani biorą odpowiedzialność za swoje
wspólne sprawy. Działkowcy, działając poprzez swoją organizację, stanowią najlepszy przykład, że idea samorządności jest efektywna i konieczna dla rozwoju naszego
Państwa.
Kongres uznaje, że tradycje, doświadczenia i dokonania Związku predysponują naszą organizację do wnoszenia nieocenionego wkładu w proces budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Z tego względu publiczna aktywność PZD i wszystkich jego struktur jest warunkiem koniecznym, aby Związek efektywnie wypełniał
swoje zadania i obowiązki wobec społeczeństwa. Rolą organizacji społecznych jest bowiem nie tylko wypowiadanie się co do aktualnych wydarzeń, ale przede wszystkim
angażowanie się i uczestniczenie w procesie rozwiązywania problemów społecznych i publicznych. Związek od lat
podejmuje takie działania, lecz możliwości i potencjał naszej organizacji uzasadniają potrzebę wzmocnienia tej aktywności. Samorząd działkowy nie może uchylać się od
odpowiedzialności za sprawy mające znaczenie dla całego społeczeństwa.
Kongres stwierdza, że poziom rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce jest wciąż niezadawalający.
O ile bowiem cieszy wzrost aktywności organizacji społecznych, o tyle postawa i światopogląd niektórych partii
politycznych wyraźnie blokuje przejawy oddolnych inicjatyw społecznych. Doświadczenia działkowców i ich
Związku potwierdzają tę smutną prawdę. Na przestrzeni
ostatniego dwudziestolecia wolnej Polski, wbrew zasadom demokratycznego państwa prawa, pojawiło się szereg projektów politycznych zmierzających do ograni129

czenia lub pozbawienia działkowców ich samodzielności
i samorządności. W ten ponury scenariusz wpisuje się także projekt ustawy o ogrodach działkowych zgłoszony
ostatnio przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy
proponują likwidację Związku i nacjonalizację jego majątku. W ten sposób zamiast budować społeczeństwo obywatelskie, niektórzy wciąż dążą do wyeliminowania organizacji społecznych z życia publicznego. Jest to przykład
próby zdławienia wszelkich przejawów aktywności społecznej i publicznej obywateli, którzy mówią własnym
głosem i chcą wywierać znaczny wpływ na politykę państwa poprzez wyrażanie swojej woli.
Kongres uznaje, że podobne metody zwalczania społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju są reliktem minionej epoki. Wynikają z nieuzasadnionego poczucia
zagrożenia niektórych ugrupowań politycznych, które postrzegają uprawianie polityki wyłącznie w kategoriach
walki o władzę. Tymczasem Związek stoi na stanowisku,
że polityczna aktywność jest niczym innym jak czynnym
uczestnictwem w życiu publicznym i przyjęciem części
odpowiedzialności za sprawy ogółu. Ta aktywność to również konieczność współpracy z władzą publiczną w rozwiązywaniu problemów społecznych, których przecież nie
brakuje w naszym kraju. Szkoda, że część elit politycznych nie rozumie tak fundamentalnych kwestii.
Ze smutkiem stwierdzamy, że przez minione 20 lat
Związek głosił apolityczność i jest to złe w skutkach doświadczenie. Mimo otwartej apolityczności i tak PZD spotyka się z atakami i posądzeniami o czynne zaangażowanie polityczne po konkretnej stronie politycznej lub nawet konkretnej partii. Nie sposób być tak masową organizacją z tradycją i doświadczeniem ponad stuletnim,
walczyć o ogrody działkowe, walczyć o prawa działkowców, a równocześnie głosić apolityczność, gdy faktycznie
na co dzień jest się uczestnikiem życia politycznego. Jest
to jednak inny wymiar polityki, niż wskazują przeciwnicy ogrodów i Związku. To nie jest walka o władzę, to jest
walka o godny i sprawiedliwy byt. To też jest polityka, ale
tę politykę uprawia każdy obywatel Rzeczypospolitej, bo
idąc do wyborów ukazuje swą polityczną twarz biorąc
udział w życiu publicznym państwa. Każdy działkowiec
też ukazuje tę polityczną twarz przy okazji różnych wydarzeń.
Związek zrzesza milion członków, wśród nich są sympatycy i zwolennicy wszystkich opcji politycznych funkcjonujących w kraju. To nie jest sprawa Związku, jakie
poglądy polityczne ma jego członek. Nas łączy miłość do
przyrody, idea ruchu ogrodnictwa działkowego, doświadczenia pokoleń działkowców i przywiązanie do tradycji
kultywowanej w całej Europie, łączy miłość do pracy na
swych małych ojczyznach – działkach w ROD, a także
działanie na rzecz społeczności lokalnych i środowisk potrzebujących wsparcia.

Mając powyższe na uwadze I Kongres Polskiego Związku Działkowców, w imieniu 1 milionowej rzeszy polskich
działkowców stwierdza, że konieczna jest aktywniejsza i
bardziej zdecydowana rola naszej organizacji w życiu publicznym. Związek ma wiele do zaoferowania społeczeństwu i we współpracy z władzami powinien czynnie inicjować i wspierać wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji działkowców i społeczeństwa. Zaangażowanie Związku i jego struktur w sprawy publiczne jest warunkiem dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz
ukształtowania w Polsce modelu społeczeństwa obywatelskiego na miarę XXI wieku.
Działkowcy i Związek skutecznie bronią istnienia ogrodów działkowych, praw działkowców i demokratycznych
zasad funkcjonowania pozarządowej, samodzielnej i samorządnej organizacji – Polskiego Związku Działkowców. Metody obrony są powszechnie znane – działkowcy
piszą listy, uchwalają apele, stanowiska, zbierane są podpisy w obronie ustawy. Jednak konieczne jest zwiększenie
aktywności publicznej, aby w przyszłości począwszy od
lokalnych samorządów, a na parlamencie skończywszy,
problemy działkowców były rozwiązywane z ich czynnym udziałem. Aby tak się stało, trzeba być aktywnym
wyborcą, mającym pełną wiedzę na temat tych, którzy
mają potem stanowić o losie obywateli, o losie społeczeństwa obywatelskiego. Taka aktywność wyborcza to największa broń i oręż działkowców. Świadomi postaw
samorządowców i polityków w różnych sytuacjach winni
dokonać oceny, czy w przyszłości tacy ludzie będą mogli
sprostać wymaganiom nowoczesnego, demokratycznego
państwa i czy będą budować, czy niszczyć społeczeństwo
obywatelskie. Nie należy jednak wykluczać, że działkowcy będą dokonywać wyboru tylko poprzez popieranie kogoś, ale uznają, że nadszedł czas samodzielnego zaprezentowania się wyborcom.
Taka postawa każdego członka Związku jest konieczna,
bowiem nie sposób, aby jedna z największych społecznych organizacji pozarządowych żyła w społeczeństwie
obywatelskim poza życiem publicznym, a więc poza życiem politycznym państwa.
Dlatego Kongres Polskiego Związku Działkowców
stwierdza, że dla przyszłości ogrodów działkowych, dla
praktycznej realizacji na rzecz polskich rodzin idei ruchu
ogrodnictwa działkowego konieczna jest aktywna postawa polityczna działkowców oraz wszystkich struktur
Związku, którzy we wszystkich wyborach – samorządowych, parlamentarnych i in. – winni brać czynny udział
i opowiadać się za opcjami, które chcą budować społeczeństwo obywatelskie, które chcą w tym dziele współpracować ze Związkiem i współtworzyć warunki dla rozwoju
demokracji i samorządności w Polsce oraz wspierać funkcjonowanie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych.
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I Kongres Polskiego Związku Działkowców
STANOWISKO
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie znaczenia i roli rodzinnych ogrodów działkowych w czasie kryzysu gospodarczego
Reprezentanci prawie pięciu tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych, zgromadzeni podczas I Kongresu Polskiego Związku Działkowców, wyrażają swoją troskę
i solidarność z polskimi rodzinami dotkniętymi skutkami
aktualnego kryzysu gospodarczego. Kierowani wrażliwością społeczną i utożsamiając się z pokrzywdzonymi, w
imieniu prawie miliona działkowców, deklarujemy naszą
wolę i pełną gotowość do wsparcia wszystkich potrzebujących, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji wynikającej
z zaistniałej dekoniunktury.
Uczestnicy Kongresu podkreślają, że ogrody działkowe
od zawsze były swoistym azylem dla osób najbardziej poszkodowanych społecznie i ekonomicznie. Naczelna idea
ogrodnictwa działkowego zakłada bowiem pomoc, aktywizację i integrację wszystkich grup społecznych, które
– ze względu na wiek, zdrowie, sytuację rodzinną, położenie materialne i usytuowanie zawodowe – potrzebują swojej przystani, gdzie odzyskuje się spokój i równowagę
pozwalające zmierzyć się z codziennymi troskami i zmartwieniami. Dzisiaj, kiedy stagnacja gospodarcza zaczyna
odciskać swoje piętno na coraz większej liczbie polskich
rodzin, ta idea staje się niezwykle aktualna, a ogrody
i działki jawią się jako specyficzne świadczenia socjalne
służące pokrzywdzonym przez zastój ekonomiczny.
Uczestnicy Kongresu pragną przypomnieć, że ogrody
działkowe już niejednokrotnie na przestrzeni naszej historii udowadniały, że stanowią doskonałe remedium na ciężkie czasy. Wszak najintensywniejszy rozwój ogrodnictwa
działkowego w Polsce przypada na początek lat 80-tych
XX wieku, kiedy to nieporównywalny do dzisiejszego
kryzys gospodarczy wyrządzał ogromne szkody ekonomiczne i społeczne, a społeczeństwo dramatycznie odczuwało tego skutki. Wtedy właśnie działka w ogrodzie
działkowym stała się jakże potrzebnym miejscem spokoju, zapomnienia oraz źródłem zaopatrzenia rodziny w brakujące owoce i warzywa. Nic dziwnego, że powstało
wówczas ogromne zapotrzebowanie na wolne działki, które władze nie były w stanie w pełni zaspokoić, mimo przeznaczania kolejnych terenów pod nowe ogrody. Jednak
dzięki potraktowaniu tego problemu jako najważniejszego, szerokiej współpracy z władzami lokalnymi i zakładami pracy, Polski Związek Działkowców, przy ogromnym zaangażowaniu swoich struktur i tysięcy ofiarnych
działaczy, zorganizował nowe i nowoczesne ogrody działkowe dla 360 tysięcy rodzin na powierzchni 14, 5 tysięcy
hektarów. Były to najczęściej grunty najsłabsze, często

biologicznie zdegradowane i nieużytki, które w okresie
paru lat dzięki znacznym środkom finansowym przekazanym na infrastrukturę przez Związek, zakłady pracy, a nieraz i władze lokalne oraz pracy samych działkowców,
obecnie są dobrze funkcjonującymi ogrodami rodzinnymi, zielonymi terenami miast i często, niestety, obiektem
pożądań kapitału i polityki.
Podobne zapotrzebowanie daje się zaobserwować również dzisiaj, szczególnie w rejonach dotkniętych bezrobociem i innymi patologiami wynikającymi ze zbliżającej
się recesji. Dobrodziejstwa płynące z użytkowania działki rodzinnej nie da się przecenić. Wsparcie i pomoc osobom doświadczonym przez los stanowią o istocie naszego
ruchu. Dlatego nasze ogrody stoją dzisiaj otworem dla
wszystkich, a zwłaszcza dla poszkodowanych przez obecną sytuację gospodarczą. Pragniemy wyjść im naprzeciw
i w duchu solidarności oraz braterstwa przyjąć ich do naszych ogrodów, aby tutaj znaleźli otuchę i siłę niezbędną
do zmierzenia się z trudami codziennego życia.
W tym celu polscy działkowcy, skupieni w Polskim
Związku Działkowców, deklarują i oferują swoją pomoc
władzom publicznym, które obecnie podejmują kroki mające na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu. Jako milionowa organizacja społeczna chcemy się zaangażować
w te działania i wspomóc wysiłki zmierzające do złagodzenia dotkliwych skutków, jakie niosą za sobą aktualne
problemy gospodarcze dla polskich rodzin.
Mając powyższe na uwadze I Kongres Polskiego Związku Działkowców wzywa władze Państwowe i samorządowe do uznania oraz docenienia roli i znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych, zwłaszcza w zakresie niwelowania negatywnych społecznych następstw wynikających ze stagnacji gospodarczej. Apelujemy do władz
publicznych o podjęcie współpracy celem wykorzystania
potencjału drzemiącego w ogrodach i naszej organizacji,
do wspólnej pomocy najbardziej potrzebującym.
Jednocześnie Kongres zwraca się do wszystkich struktur Związku, a w szczególności do zarządów ROD, o podjęcie wszelkich działań mających na celu udzielenie
wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przez kryzys
ekonomiczny. Zachęcamy zwłaszcza do nawiązania
w tym zakresie ścisłej współpracy z samorządami, aby
wspólnymi siłami zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami
obecnych czasów i wykazać ogromne znaczenie socjalne
rodzinnych ogrodów działkowych dla całego społeczeństwa.

Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.
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I Kongres Polskiego Związku Działkowców
STANOWISKO
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców
w sprawie pozycji rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców
w demokratycznej Polsce
W związku z 20-tą rocznicą wyborów z 4 czerwca 1989 r.,
uczestnicy I Kongresu PZD, jako reprezentanci polskich
działkowców, przyłączają się do wszystkich środowisk
wyrażających radość i dumę z odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości i przywrócenia w niej demokratycznego porządku. Wydarzenia z 1989 r., które dały początek
powrotowi Polski do rodziny państw demokratycznych,
czego zwieńczeniem było przystąpienie do UE, zaliczamy do najważniejszych w dziejach naszego kraju.
Jednocześnie musimy skonstatować, że zmiany jakie zaszły w minionym XX-leciu nie dla wszystkich oznaczały
poprawę ich sytuacji. Skutkiem przemian, obok niewątpliwych sukcesów, było bowiem zubożenie części społeczeństwa oraz pojawienie się znacznej grupy osób wykluczonych. W konsekwencji powstało znaczne zapotrzebowanie na różne formy wsparcia ze strony władz publicznych. Jedną z nich były i są ogrody działkowe. Dla
setek tysięcy rodzin ogrody, jako źródło warzyw i owoców oraz miejsce taniego wypoczynku, stanowiły istotne
wsparcie domowych budżetów. Minione lata naznaczone
piętnem wysokiego bezrobocia wykazały też inne walory
ogrodów. Możliwość uprawiania działki i aktywnego
uczestnictwa w samorządzie ogrodowym pomagały
w przełamaniu marazmu i wykluczenia społecznego oraz
ułatwiały powrót do aktywności zawodowej. Dlatego też
ostatnie 20 lat uznajemy za kolejny okres, w przeszło
100-letniej historii ruchu działkowego w Polsce, w którym
potwierdziło się istotne znaczenie ogrodów działkowych.
Niestety w wolnej Polsce pogląd ten nie był podzielany
przez wszystkich. Niektóre środowiska kwestionowały
potrzebę istnienia ogrodów działkowych. Nierzadko wynikało to z całkowitej nieznajomości charakteru ogrodów
i ich faktycznego znaczenia. Najczęściej jednak były one
atakowane przez tych, dla których idea ogrodnictwa działkowego, rozumianego jako forma pomocy społecznej dla
najuboższych, była niczym w porównaniu do korzyści
ekonomicznych, jakie mogliby osiągnąć przejmując grunty działkowców na cele komercyjne. Na drodze do realizacji ich zamierzeń stały jednak ustawa o rodzinnych
ogrodach działkowych oraz silna ogólnopolska organizacja reprezentująca interesy działkowców – Polski Związek Działkowców. Stąd zarówno ustawa, jak i Związek
były celami wielokrotnych ataków.
Niestety wpływowe lobby „amatorów” terenów zajmowanych przez działkowców zawsze znajdowało pewną
grupę posłów, którzy byli skłonni poprzeć likwidację
ogrodów. Stąd pojawiające się projekty ustaw w tej sprawie. Pierwszy z nich zgłoszono już w 1990 r., kolejne po-

jawiały się m.in. w 1996 r., 1998 r., 1999 r. i w 2005 r.
W ostatnich latach wyjątkową aktywność i determinację
w zwalczaniu ustawy i rodzinnych ogrodów działkowych
wykazali posłowie z Prawa i Sprawiedliwości. 23 marca
2009 r. złożyli do laski marszałkowskiej projekt ustawy
o ogrodach działkowych. Dokument powiela propozycje
tego ugrupowania zawarte w projekcie z 2005 r. Promowany pod hasłem „uwłaszczania działkowców” w rzeczywistości prowadzi do całkowicie odmiennych celów
– uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
usunięcia ustawowych zapisów chroniących ogrody przed
likwidacją oraz rozwiązania ogólnopolskiej organizacji
działkowców, której majątek ma zostać znacjonalizowany.
Jeżeli zaś chodzi o „uwłaszczanie działkowców” to projekt nikogo nie uwłaszcza, a jedynie przewiduje prawo
działkowca do złożenia wniosku o wykup działki, bez jakichkolwiek gwarancji na nabycie własności.
Inicjatywa PiS jest dla działkowców kolejną odsłoną
walki z ogrodami mającą na celu przejęcie ich terenów.
Do parlamentarzystów wpłynęły tysiące zbiorowych petycji podpisanych przez dziesiątki, a może i setki tysięcy
działkowców, w których domagają się odrzucenia projektu i akcentują swoje poparcie dla obowiązującej ustawy o
ROD. Te liczne wystąpienia stanowią dowód, że funkcjonując w organizacji społecznej członkowie PZD są świadomymi obywatelami, którzy nie godzą się na przedmiotowe traktowanie przez posłów PiS. Dla działkowców,
przyzwyczajonych na co dzień do współdecydowania
w ramach swego samorządu o sprawach ogrodów, hasło
społeczeństwa obywatelskiego nie jest pustym sloganem,
ale rzeczywistą wartością, której realizacji oczekują również od władz publicznych.
Dlatego uczestnicy I Kongresu Polskiego Związku
Działkowców przyłączają się do tych wystąpień i wzywają polskich posłów i senatorów do wysłuchania głosu
działkowców walczących o zachowanie swoich ogrodów
dla przyszłych pokoleń. 619 000 podpisów w obronie
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zebranych
przez członków naszego środowiska oraz tysiące apeli
i petycji dobitnie świadczą o nastrojach i oczekiwaniach
panujących w ogrodach. Są one również dowodem na to,
że środowisko polskich działkowców zasługuje na uznanie za pełnoprawnego uczestnika życia społecznego. Uważamy, że ruch, który skupia milion polskich rodzin
powinien być traktowany przez władze publiczne jak partner, a nie wróg, którego należy zniszczyć, nawet poprzez
ustawę niezgodną z Konstytucją. Działkowcy są już zmęczeni atakami na ogrody i swoją organizację. Dlatego
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w ich imieniu apelujemy do polityków, zajmijcie się realnymi problemami naszej Ojczyny, sprawy ogrodów zostawcie działkowcom. Przez ostatnie 20 lat polscy działkowcy dowiedli, że są świadomymi i pełnoprawnymi

członkami społeczeństwa obywatelskiego, którzy potrafią
ocenić, co jest dla nich dobre i których głos zasługuje na
uwagę i szacunek.

Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.

I Kongres Polskiego Związku Działkowców
REZOLUCJA
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców
w sprawie istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce
Uczestnicy I Kongresu Polskiego Związku Działkowców w Warszawie, jako reprezentanci milionowej społeczności polskich działkowców użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych, zwracają się do władz
państwowych, samorządów lokalnych, partii politycznych
i organizacji pozarządowych oraz ogółu społeczeństwa
o wsparcie naszych starań o zachowanie i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Dzisiejsze rodzinne ogrody działkowe są kontynuatorami przeszło 110-letniej tradycji ogrodnictwa działkowego
w Polsce. Zakładane jeszcze w XIX w. od samego początku służą społeczeństwu, pełniąc ważne funkcje o charakterze ekonomicznym, ekologicznym, a także rekreacyjnym i zdrowotnym.
Podstawowym zadaniem ogrodów działkowych było
i jest wspomożenie najuboższych członków społeczeństwa poprzez umożliwienie im prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby oraz zapewnienie dostępu do
aktywnego wypoczynku i kontaktu z przyrodą. Działki są
również naturalnym miejscem dla utrwalania międzypokoleniowych więzi rodzinnych, a społeczności ogrodowe
zarządzane przez samorząd działkowców od zawsze kreowały poczucie współodpowiedzialności, które jest fundamentem społeczeństwa obywatelskiego.
Rola ogrodów działkowych nigdy nie ograniczała się wyłącznie do zaspokajania potrzeb działkowców. Służyły one
także ogółowi członków społeczności lokalnych. Ogrody
zawsze były otwarte na zewnątrz, a środowisko działkowców podejmowało inicjatywy społeczne, jak np. współpraca z domami dziecka i szkołami, akcje wspierania najuboższych, czy organizowanie wypoczynku dla osób starszych. Od samego początku ogrody pełniły też funkcję
kompleksów zieleni na obszarach miast i terenów rekreacyjnych. Sprawdziły się również jako skuteczne narzędzie
rewitalizacji i przywracania społeczeństwu zdegradowanych terenów. Ogrody to w końcu oazy bioróżnorodności,
w której zachowane i pielęgnowane są gatunki roślin, dla
których zabrakło miejsca w monokulturowych uprawach
prowadzonych dla celów zarobkowych.

Te wielorakie funkcje ogrodów działkowych przesądziły o ich sukcesie. Idea, zrodzona przed blisko 200 laty
w niemieckich miastach, znalazła uznanie w całej Europie,
a nawet w Ameryce i Japonii. Co istotne, pomimo przemian społeczno – gospodarczych, jakie nastąpiły w tym
czasie, potrzeba istnienia ogrodów działkowych jest aktualna. Wydarzenia ostatnich dwóch lat udowodniły, że pomimo znacznego wzrostu zamożności społeczeństwa,
również obecnie funkcja ogrodów, jako instrumentu pomocy socjalnej, nie straciła na znaczeniu. Świadczy o tym
chociażby przykład Anglii, gdzie kryzys gospodarczy spowodował pojawienie się ok. 100 000 rodzin zainteresowanych pozyskaniem działki w ogrodach działkowych.
Doświadczenia oraz wiedza wynikająca z wielu lat pracy na rzecz ogrodów działkowych w Polsce sprawiają, iż
uczestnicy I Kongresu Polskiego Związku Działkowców
stwierdzają, że idea ogrodnictwa działkowego jest nadal
żywa. Wciąż istnieją liczne grupy społeczne, dla których
koszt zakupu działki na własność jest barierą nie do pokonania. Dla nich ogrody działkowe są jedyną alternatywą na
dostęp do wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia ekologicznych upraw na własne potrzeby. Dlatego, korzystając z mandatu udzielonego nam przez środowisko polskich działkowców oświadczamy, że charakter ogrodów
działkowych oraz funkcje, jakie mają one pełnić, przesądzają o potrzebie utrzymania zarówno samych ogrodów,
jak i ich dotychczasowych form organizacyjnych i prawnych. Reguła, iż ogrody są urządzeniami użyteczności publicznej zarządzanymi przez samorząd działkowców ale
utrzymywanymi na gruntach stanowiących własność publiczną, jest jednym z warunków koniecznych dla zachowania ich dotychczasowej funkcji. Tylko w ten sposób jest
możliwe zapewnienie taniego, a co za tym idzie powszechnego, dostępu do działek w ogrodach wszystkim,
również tym mniej zamożnym, członkom polskiego społeczeństwa, dziś i w przyszłość. Jest to tym bardziej istotne, że w najbliższym czasie liczba osób w wieku emerytalnym znacząco wzrośnie i ogrody dają im szerokie
możliwości dalszego aktywnego funkcjonowania w życiu
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społecznym. Jednocześnie nauczeni doświadczeniami
ostatnich lat uważamy za konieczne zachowanie dotychczasowych ram prawnych ruchu działkowego w Polsce.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, zawierająca
gwarancje dla istnienia ogrodów oraz ogólnopolski samorząd działkowców skutecznie broniący ich praw, są funda-

mentami, które nie tylko pozwolą zachować rodzinne
ogrody działkowe, ale dają nadzieję na ich dalszy rozwój
w naszej Ojczyźnie. Dzięki nim także przyszłym pokoleniom Polaków dane będzie skorzystać z dobrodziejstw rodzinnych ogrodów działkowych.

Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.

I Kongres Polskiego Związku Działkowców
STANOWISKO
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie priorytetowych zadań Związku wynikających z aktualnej sytuacji
Kongres uznaje, że aktualna sytuacja ogrodów, działkowców i Związku, spowodowana kolejnymi projektami
ustaw PiS, działaniami samorządów lokalnych w zakresie wyrzucania ogrodów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale również atakami mediów
wymaga podjęcia zdecydowanych i konsekwentnych
działań ze strony Związku i jego struktur.
Rola, jaką spełniają ogrody w zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków
Związku, a również społeczności lokalnych, zapisana została w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Jej
realizacja wymaga jednak podjęcia równocześnie wielu
kierunków działania uzasadniających sens istnienia ogrodów i ich znaczenie dla miast, ale także gwarantujących
spokój i bezpieczeństwo użytkownikom działek i ogrodom. Wiąże się z tym podjęcie działań w zakresie zabezpieczenia prawnego ogrodów, poprawy wizerunku ogrodów, ich pozytywnego postrzegania przez samorządy, społeczność lokalną oraz media.
Kongres uważa, że gwarancją bezpiecznego funkcjonowania ogrodów jest pełna dokumentacja prawna ROD
oraz ujawnienie prawa Związku do gruntów w księgach
wieczystych i ewidencji prowadzonej przez Starostwa Powiatowe i zgodność tych danych z Rejestrem ROD w Krajowej Radzie PZD. Dlatego w ocenie Kongresu niezbędne
jest kontynuowanie przyjętych przez Związek działań
zmierzających do regulacji stanu prawnego jak największej liczby rodzinnych ogrodów działkowych, ponieważ
dane te stanowią źródło wiedzy o poszczególnych ogrodach działkowych i muszą być pełne i wiarygodne. Prawidłowy stan prawny gruntów ROD to możliwość ich
dalszego bytu i narzędzie skutecznej obrony w warunkach
zagrożenia.
Bezpieczeństwo prawne to również zachowanie ogrodów w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego. Wyrzucenie ogrodów z planów to ich likwidacja i brak

stabilizacji dla działkowców. Wymaga to nie tylko systematycznego i konsekwentnego działania, ale także współpracy organów Związku z jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to możliwe przy pełnym zrozumieniu
i wsparciu ze strony władz samorządowych.
Zdaniem Kongresu dbałość o wizerunek ogrodów,
o którym decyduje stan ich zagospodarowania, jest jednym z istotnych obowiązków Związku. Odnosi się to
głównie do intensyfikacji procesu wyposażenia ogrodów
w niezbędną infrastrukturę oraz sukcesywnej wymiany
zużytych urządzeń w oparciu o nowe rozwiązania techniczne. Zagospodarowanie ułatwi korzystanie z działek i
zapewni działkowcom wyższy standard przebywania na
nich oraz właściwy wygląd. Estetyczne i dobrze zagospodarowane ogrody i działki to mocny argument na ich istnienie w dużych miastach.
Polski Związek Działkowców jest jedną z największych
organizacji społecznych w Polsce, skupiającą różne grupy
społeczne. Wszystkich łączy zamiłowanie do działki,
uprawy roślin oraz integracja wewnątrz ogrodu, która
opiera się na pracy społecznej jego członków. Ogrody są
urządzeniami użyteczności publicznej i winny służyć
w szerszym zakresie ogółowi mieszkańców. Nasza organizacja wyręcza organy publiczne w wielu zadaniach, poprzez udział również w wielu przedsięwzięciach podejmowanych przez gminy. Związek organizuje bowiem imprezy dla dzieci, wczasy i pobyty dzienne dla rencistów
i emerytów, współpracuje ze szkołami i ośrodkami pomocy społecznej. Zdaniem Kongresu konieczne jest nie tylko kontynuowanie dotychczasowej polityki Związku,
a wręcz poszerzenie tego zakresu działalności o nowe tematy np. organizację imprez kulturalnych czy działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych. Właściwa współpraca
i aktywny udział w życiu gmin, otwarcie ogrodów dla
mieszkańców miast, stworzy silne więzi z samorządami
lokalnymi i poprawi wizerunek Związku a także otworzy
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nowe możliwości ogrodom w zakresie pozyskania środków finansowych na budowę i modernizację infrastruktury w ogrodach. W ocenie Kongresu, działalność społeczna
jest dla Związku niezmiernie istotna. Dzięki niej rośnie
bowiem rola ogrodów i społeczna akceptacja dla całego
Związku jako organizacji.
Z funkcjonowaniem ogrodów i proponowaną im funkcją „ogrodów otwartych” wiąże się ściśle bezpieczeństwo
ogrodów, działkowców i ich mienia. W obliczu zubożenia społeczeństwa oraz narastającej patologii zagadnienie
bezpieczeństwa w ogrodach to priorytetowe zadanie dla
poszczególnych organów Związku. Wymaga to stanowczej reakcji i podjęcia działań ze strony organów Związku ale i samych działkowców. Kongres uważa, że ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ogrodach ma
w tym przypadku dobry stan infrastruktury w postaci:
ogrodzeń zewnętrznych, obiektów technicznych, sprawnych i kontrolowanych instalacji technicznych, bezpiecznych placów zabaw. Służyć temu będzie kontynuowanie
działań polegających na podejmowaniu przez organy PZD
wspólnych inicjatyw z Policją czy samorządami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ogrodom w ramach programów „Bezpieczne Miasto”.
Niezwykle istotną rolę w działalności Związku stanowi
oświata ogrodnicza. W tym zakresie dorobek Związku jest
niepodważalny. Dlatego Kongres stwierdza, że szerzenie
oświaty ogrodniczej wśród działkowców nadal winno być
podstawowym zadaniem struktur PZD. Należy zatem
kontynuować formy, które dotychczas sprawdziły się i zostały zaakceptowane przez działkowców, np. szkolenie nowych członków, własne czasopisma, wydawnictwa książkowe, szkolenia dla służb instruktorskich czy współpraca

z ośrodkami szkoleniowymi, a także poradnictwo specjalistyczne dla zarządów ROD, komisji rewizyjnych i rozjemczych. Należy również podjąć nowe rozwiązania
i wypracować metody umożliwiające dotarcie do znacznie
szerszej rzeszy działkowców z wiedzą ogrodniczą.
Walka o Związek i ogrody to zmiana wizerunku ogrodów w mediach. Chodzi przede wszystkim o promowanie Związku jako nowoczesnej, ale przede wszystkim
sprawnej organizacji pozarządowej, zarządzanej w oparciu o potencjał i społeczną pracę swoich członków. Trzeba promować rolę ogrodów w społeczeństwie oraz funkcję
jaką sprawuje Związek. W tym celu niezbędne jest nawiązywanie kontaktów z mediami na wszystkich szczeblach
Związku – poczynając od mediów lokalnych poprzez regionalne na ogólnokrajowych kończąc. Temu celowi służyć winny strony internetowe tworzone na wszystkich
poziomach zarządzania. Organizowanie imprez okolicznościowych, wychodzenie na zewnątrz z informacją
o przygotowywanych obchodach i uroczystościach
w ogrodach, w taki sposób aby mogli w nich uczestniczyć
okoliczni mieszkańcy, to działania promocyjne mające na
celu budowanie pozytywnego wizerunku ogrodów i działkowców w społeczeństwie.
I Kongres zwraca się do wszystkich struktur Związku,
zwłaszcza do zarządów ROD i działkowców o stosowanie
i przestrzeganie naszych praw zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, Statucie PZD i Regulaminie ROD. Aktualna sytuacja Związku oraz argumenty
jakimi posługują się nasi przeciwnicy powodują, że przyjęcie takich kierunków działania dla Związku i jego struktur jest potrzebą chwili i wymaga podjęcia zdecydowanych kroków w celu ich realizacji.

Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.

I Kongres Polskiego Związku Działkowców
PRZESŁANIE
I KONGRESU POLSKICH DZIAŁKOWCÓW
obradującego w Warszawie
w dniu 14 lipca 2009 r.
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I UNII EUROPEJSKIEJ
RZĄDÓW I PARLAMENTÓW KRAJÓW – CZŁONKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
DO NARODOWYCH ZWIĄZKÓW DZIAŁKOWCÓW W EUROPIE
Uczestnicy I Kongresu Polskiego Związku Działkowców stwierdzają, że ogrody działkowe wypełniając swe
funkcje socjalne dla społeczeństwa, są nadal potrzebne, a
idea ruchu ogrodnictwa działkowego jest wciąż aktualna
we wszystkich krajach europejskich, w których istnieją

ogrody działkowe. Znaczenie działki dla rodzin i ogrodów dla społeczności miejskich szczególnie docenił
XXXV Międzynarodowy Kongres Ogrodów Działkowych i Rodzinnych obradujący w sierpniu 2008 r. w Krakowie, który w przyjętej Rezolucji w sprawie przyszłości
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ogrodów działkowych w Europie, zwrócił się do rządów
i parlamentów o poparcie i pomoc w rozwijaniu ogrodnictwa działkowego we wszystkich krajach Europy.
Polscy działkowcy z wielkim zadowoleniem przyjęli
Rezolucję XXXV Kongresu i z pełną odpowiedzialnością
realizują jej zalecenia, szczególnie dotyczące spraw zagospodarowania i modernizacji ogrodów, współpracy z samorządami lokalnymi i udostępniania ogrodów społeczeństwu. Celem tych działań jest unowocześnianie ogrodów działkowych i zachowanie ich potencjału dla przyszłych pokoleń.
Polscy działkowcy uznają, że dla zachowania ogrodów
działkowych i ich rozwoju, dla kultywowania tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego, dla dalszego wypełniania
służby ogrodów w stosunku do społeczeństwa, ogromne
znaczenie ma pełne wdrożenie Rezolucji Międzynarodowego Kongresu we wszystkich krajach Europy. Dlatego
też I Kongres Polskiego Związku Działkowców, w którym
uczestniczy 2600 przedstawicieli blisko 5000 rodzinnych
ogrodów działkowych, reprezentujących ponad milion
członków Polskiego Związku Działkowców, zwraca się:
• do Parlamentu Europejskiego i instytucji unijnych
o tworzenie warunków prawnych oraz instrumentów politycznych i ekonomicznych dla ochrony i rozwoju ogrodów działkowych w państwach Unii Europejskiej,

• do parlamentów i rządów krajów europejskich o uznanie roli i znaczenia ogrodów działkowych dla społeczeństwa i pomoc w ich funkcjonowaniu i rozwoju na miarę
społecznego zapotrzebowania,
• do samorządów terytorialnych o pełną i wszechstronną współpracę z narodowymi związkami działkowców we
wspólnej służbie dla społeczności lokalnych, o pomoc
w tworzeniu ogrodów i ich funkcjonowaniu dla dobra
działkowych rodzin i społeczności lokalnych,
• do narodowych związków działkowców o zacieśnienie
współpracy, o pełną integrację wszystkich związków wokół wspólnej idei ruchu ogrodnictwa działkowego w służbie społeczeństwa,
• do działkowców z całej Europy – nasz cel, nasze działanie, to wynik ponad stuletnich doświadczeń w realizowaniu idei stworzonej przez światłych ludzi dla niezamożnych rodzin z miast i miasteczek, dlatego winniśmy
zadbać, aby europejska rodzina działkowców wspólnym
działaniem i wspólną pracą zachowała ogrody działkowe
dla naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych pokoleń.
Uczestnicy I Kongresu Polskiego Związku Działkowców wyrażają przekonanie, że ruch ogrodnictwa działkowego będzie w praktycznym działaniu doceniany w całej
Europie, a ogrody będą służyć społeczeństwu dokąd będzie na nie społeczne zapotrzebowanie.

Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.

I Kongres Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze!
Reprezentanci użytkowników działek w rodzinnych
ogrodach działkowych, zgromadzeni podczas I Kongresu
Polskiego Związku Działkowców, deklarują szeroką
współpracę z Rządem i organami administracji rządowej
we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania,
rozwoju i przyszłości ogrodów działkowych w Polsce.
Równocześnie Kongres zwraca się z prośbą do Rządu o
partnerski stosunek do Polskiego Związku Działkowców,
będącym prawnym samorządem milionowego środowi-

ska działkowego. Liczymy na współdziałanie oraz konstruktywny dialog przy każdej inicjatywie rządowej mającej znaczenie dla działkowców, ich ogrodów i Związku.
Żywimy nadzieję, że dzięki partnerskim relacjom będziemy mogli przyczynić się do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz wspólnie rozwiązywać najważniejsze sprawy z pożytkiem dla naszego
kraju.

Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.
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VII. LISTY DO KONGRESU. LISTY PO KONGRESIE
Listy do kongresu
1. Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kierzkowska
Szanowni Uczestnicy I Kongresu
Polskiego Związku Działkowców
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na I Kongres
Polskiego Związku Działkowców i życzę owocnych obrad. Reprezentujecie Państwo nie tylko liczną grupę społeczną ale także jedną z tych organizacji społecznych,
które mogą się pochwalić ponad stuletnią ciągłością działania. Ogrody działkowe, które znów wywołują tyle emocji w polskim Sejmie, są mi doskonale znane. Wiele z nich
powstawało na nieużytkach, gruzowiskach, gruntach zdewastowanych i wysiłkiem działkowców zostało doprowadzonych do rozkwitu. Dzisiaj obszary te stanowią enklawy zadbanej zieleni, a działki cieszą swoim wyglądem.
Ogrody działkowe to nie tylko – jak sądzą niektórzy
– ogródki warzywne, źródło dodatkowego zaopatrzenia.
Ogrody działkowe to, o czym Państwo najlepiej wiecie,
także miejsce rekreacji, spotkań towarzyskich, obcowania
z przyrodą Dla osób o niskich dochodach to często jedyna możliwość spędzania wakacji z dala od ulicznego zgiełku i rozgrzanych murów betonowych osiedli. Ale to także
miejsce, w którym tworzą się więzy ludzkie, nawiązują
przyjaźnie, gdzie społeczność ogrodu uczy się poszanowania dobra wspólnego. Narzekamy, że w Polsce mimo
dwudziestu lat od zmiany systemowej ciągle jesteśmy

społeczeństwem mało aktywnym. Rodzinne ogrody działkowe tworzą znakomity warunki do-budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Tu, na działkach,
pracujemy nie tylko dla siebie, ale także dla całej społeczności ogrodu. To w obecnym świecie ucieczki w prywatność, rzecz może mało zauważana i doceniana, ale jakże
potrzebna, jeżeli nie mamy stać się społeczeństwem zatomizowanym.
W Polskim Stronnictwie Ludowym mamy świadomość,
że wiele ogrodów działkowych jest zlokalizowanych
w atrakcyjnych z punktu widzenia inwestycyjnego miejscach, że może być pożądanym terenem dla lokalizacji
różnych obiektów. Z uwagi jednak na rolę, którą spełniają działki powinno sieje chronić przed próbami likwidacji.
Uważamy także, że konieczne zmiany prawne dotyczące ogrodów nie powinny i nie mogą być wprowadzane w
drodze dyktatu legislacyjnego, lecz konsensusu z udziałem przedstawicielstwa rodzinnych ogrodów działkowych.
Wyrażając zrozumienie dla problemów Państwa środowiska, deklaruję gotowość do współpracy z Polskim
Związkiem Działkowców we wszystkich sprawach związanych z ogrodami działkowymi.
Z wyrazami szacunku
/-/ Ewa Kierzkowska

Warszawa, 14 1ipca 2009 r.

2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Krajowa Rada, Delegaci
na I Kongres Polskiego Związku Działkowców
Z okazji obrad I Kongresu Polskiego Związku Działkowców w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych składam kierownictwu Związku
oraz wszystkim delegatkom i delegatom reprezentującym
ogólnopolską rodzinę działkowców najserdeczniejsze życzenia owocnych obrad i determinacji w realizacji wytyczonych celów.
Pracownicze ogrody działkowe od początku swego istnienia odgrywały ważną rolę społeczną i ekonomiczną. Są

miejscem integracji społecznej i aktywnego wypoczynku.
Plony działkowców, zarówno pracowników, jak również
emerytów i rencistów, szczególnie tych żyjących w najtrudniejszych warunkach ekonomicznych, stanowią znaczące źródło dodatkowego zaopatrzenia rodzin.
OPZZ jest za kultywowaniem ponad 112-letniej idei ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i jego dorobku.
Wszelkie zmiany w prawie powinny być wdrażane po
konsultacji i przy akceptacji zorganizowanego środowi137

ska działkowców. Nie ma miejsca na uszczęśliwianie na
siłę i przymuszania do zmian; należy zagwarantować
działkowcom spokój do pracy i możliwości aktywnego
wypoczynku, bez straszenia niepewnością o przyszłość.
Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych

Pragnę zapewnić, że Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych będzie wspierać działania Polskiego Związków Działkowców w zakresie obrony interesów jego członków i utrzymania obecnego statusu prawnego rodzinnych ogrodów działkowych.
Ze związkowym pozdrowieniem
/-/ Jan Guz
Przewodniczący
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

Warszawa, 14 lipca 2009 r.

3. Prezydent Miasta Kielce
Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Na Pana ręce przesyłam słowa uznania i pozdrowienia
dla wszystkich osób przybyłych na I Kongres Polskiego
Związku Działkowców.
Dzisiejsze spotkanie pokazuje, jak wielką rolę w życiu
wielu Polaków odgrywają ogrody działkowe, jak wielką
siłę stanowią działkowcy.
Ogrody to miejsca, które dają możliwość realizacji swojego hobby. To azyle, w których można wypoczywać, to
miejsca relaksu i integracji dla całych wielopokoleniowych rodzin.
W Kielcach mamy świadomość tego, że są one bezcennym skarbem, stanowią bowiem „płuca naszego miasta”
i miejsce, które szczególnie w okresie letnim, staje się dla
wielu osób drugim domem. Dlatego od lat współpracujemy z kieleckimi działaczami Związku. Wspólnie wypracowujemy rozwiązania, które służą kielczanom. Staramy

się poprawić infrastrukturę ogrodów, uwłaszczamy też
właścicieli działek. Nowatorskim na skalę kraju rozwiązaniem było uruchomienie rok temu przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Kielcach, w Domu Działkowca,
otwartego Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera oraz Klubu Seniora. Z pomieszczeń
Klubu Seniora korzystają działkowcy, którzy w znacznej
części są również klubowiczami. W ramach współpracy
działkowicze udostępnili obu placówkom działkę rekreacyjną, znajdującą się w pobliżu budynku, gdzie uczestnicy mogą wspólnie spędzać wolny czas. Takie rozwiązanie
wspaniale się sprawdza i jest najlepszym dowodem dobrej współpracy.
Dziękuję Państwu za wieloletnią pracę społeczną. Życzę satysfakcji oraz realizacji wszystkich planów, zdrowia
i pogody ducha.
/-/ Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc

Kielce, dnia 14 lipca 2009 r.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
Szanowny Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
w Warszawie
Jest mi niezmiernie miło, że otrzymałem zaproszenie na
I Kongres Polskiego Związku Działkowców na temat:
„W obronie rodzinnych ogrodów działkowych”. Niestety
ze względu na wcześniej ustalone zobowiązania nie będę
mógł wziąć udziału w Kongresie. Temat I Kongresu jest
wielce znaczący ponieważ na ogrodach, jak nigdzie indziej,

ujawnia się nasze umiłowanie do pracy organicznej i pracy
u podstaw. Działka to nie tylko miejsce upraw warzyw
i owoców, to przede wszystkim przestrzeń stworzona przez
nas samych, świat, w którym czujem się dobrze. Ruch
ogrodnictwa działkowego to ponad 110 lat historii. Mam
nadzieję, i tego Panu życzę, że przed nami jeszcze wiele lat
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niemniej wspaniałych osiągnięć. Składam serdeczne życzenia dalszego, zrównoważonego rozwoju i sukcesów

wszystkich osób angażujących swe siły i umiejętności
w rozkwit ogrodnictwa działkowego.
mgr. Jaromir Zieliński
Zastępca Burmistrza

Szamotuły, 13 lipca 2009 r.

5. Poseł Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysław Łuczak
„Nadszedł czas, aby zrozumieć,
że przyroda bez człowieka będzie istniała.
ale człowiek bez przyrody nie”.

Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Z ogromną przyjemnością przyjąłem zaproszenie na
I Kongres Polskiego Związku Działkowców.
Ogrody działkowe w Polsce stały się trwałym i nierozerwalnym elementem krajobrazu miast i naszego życia.
Pozwalają wspólnie z rodzinami wypoczywać, pracować
i spędzać wolne chwile wśród przyrody. Dla działkowców
ogrody są największym skarbem, stanowią wszystko, co
dla nich drogie. Działka ma szczególne znaczenie dla integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowania dzieci
i młodzieży , jest miejscem aktywnego wypoczynku.

Piękne ogrody przyszłości wkomponowane w urbanistykę miast, dobrze zagospodarowane i wyposażone
w pełną infrastrukturę, to ogrody, o które wszyscy dziś zabiegamy.
Życzę, aby nie opuszczały Państwa siły i energia potrzebne do podejmowania i realizacji nowych pomysłów.
Jestem przekonany, że swoją działalnością przynosicie radość i satysfakcję mieszkańcom całej Polski. Niech realizacja wyznaczonych celów przynosi społeczną wdzięczność, na którą w pełni zasługujecie.
Z poważaniem
Mieczysław Łuczak Poseł na Sejm RP

Wieluń, dnia 14 lipca 2009 r.

6. Member of the European Parliament Lidia Geringer de Oedenberg
Szanowny Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Pragnę podziękować serdecznie za przesłane zaproszenie na I Kongres Polskiego Związku Działkowców.
Niestety, z uwagi na ważną sesję Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, przewidzianą na dzień 14 lipca br.,
nie będę mogła uczestniczyć w Kongresie. Proszę przy-

jąć moje najlepsze życzenia owocnych obrad i dalszej,
równie efektywnej działalności Związku.
Dziękując raz jeszcze za zaproszenie i licząc na naszą
współpracę w kadencji 2009–2014.
Łączę wyrazy szacunku
/-/ Lidia Geringer de Oedenberg
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Wrocław, dnia 7 lipca 2009 r.

7. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb
Szanowny Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Serdecznie dziękuje za zaproszenie na Państwa Kongres. Życzę uczestnikom Kongresu dobrego przebiegu ob-

rad, podjęcia uchwal kongresowych, które dobrze będą
służyły rodzinie polskich działkowców.
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Konferencja
prasowa

Zakoƒczenie Kongresu

Po Kongresie

Jestem przekonany, że 180-letnia tradycja Rodzinnych
Ogrodów Działkowych, co szczególnie podkreślają
uczestnicy Kongresu, ich rola społeczna, gospodarcza
i kulturowa znajdzie uznanie zarówno w polskim Sejmie
i Senacie przy rozpatrywaniu projektów ustaw o rodzinnych ogrodach działkowych jak również w polskim spo-

łeczeństwie. W dniu dzisiejszym uczestniczę w Inauguracji w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego, stąd
przekazuje Delegatom i Gościom Kongresu w tym
150-osobowej reprezentacji z Wielkopolski serdeczne życzenia udanych obrad, dobrych decyzji oraz przyjacielskiego spotkania.
Z poważaniem
/-/ Andrzej Grzyb
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ostrzeszów, dnia 10 lipca 2009 r.

8. Profesor dr hab. Bogusław Liberadzki
Szanowny Pan Eugeniusz Kondracki Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie, Drodzy Związkowcy!
W związki z Państwa historycznym, I Kongresem Polskiego Związku Działkowców, który odbędzie się w dniu
14 lipca 2009 r. w Warszawie, pozwalam sobie przesłać
wszystkim. Państwu, a także ogromnej rzeszy ludzi zaangażowanych w ruch rodzinnych ogrodów działkowych,
serdeczne życzenia dobrych obrad, słusznych wniosków,
a następnie determinacji w ich realizacji.
Pozwolę sobie przypomnieć, że Państwa ruch jest bardzo
znaczącym elementem inicjatyw europejskich w tym zakresie. Czynnik społecznych kontaktów i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu dla osób w zaawansowanym
wieku, a z drugiej strony czynnik edukacyjny w pięknym
otoczeniu dla młodzieży spaja, tworząc także wielka rodzinę działkowców. Kolejnymi istotnymi elementami jest rzeczywiste stworzenie warunków do podtrzymywania bioróż-

norodności środowiska naturalnego oraz utrzymywanie
„zielonych płuc” dla aglomeracji miejskich. To tylko
skromna część rezultatów Państwa aktywności.
Dziękuję Panu Prezesowi PZD, Prezesowi PZD
w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Córze za dotychczasową bardzo owocną współpracę.
Zdecydowanie podtrzymuję wolę kontynuacji wspierania państwa ruchu, w tym inicjatyw Polskiego Związku
Działkowców, na forum Parlamentu Europejskiego.
W dniu Kongresu i po tym dniu także, życzę Państwu sukcesów w zburzeniu murów Bastylii niezrozumienia i obojętności wobec Państwa słusznych wysiłków podejmowanych w rumach PZD na rzecz milionów działkowców
w Polsce oraz satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć
i ich kontynuacji.
Z poważaniem
/-/ Bogusław Liberadzki

9. Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki, Poseł na Sejm RP Ziemi Łódzkiej
Pan Eugeniusz Kondracki Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na I Kongres Polskiego Związku Działkowców „W obronie rodzinnych
ogrodów działkowych”, ale ze względu na cotygodniowe,
wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów nie będę mógł
wziąć udziału w Kongresie.
Stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie ogrodów działkowych jest jasne i wielokrotnie Państwu przedstawiane. Klub Parlamentarny PO
nie jest zainteresowany popieraniem projektów ustaw nie
opiniowanych uprzednio przez środowiska, których one
dotyczą w szczególności budzących duże emocje społeczne. Do tego typu ustaw zalicza się ustawa o ROD przygotowana przez posłów PiS. Dlatego podczas 45. posie-

dzenia Sejmu RP w dniu 3 lipca br. odrzuciliśmy ten projekt w pierwszym czytaniu.
Nasz kraj, choć w mniejszym stopniu niż pozostałe kraje europejskie, dotknięty jest procesem spowolnienia gospodarczego. Wymaga to od nas szczególnego zaangażowania i współdziałania różnych środowisk, których celem powinno być pokonanie recesji. Obecnie pracujemy
intensywnie nad przygotowaniem szeregu projektów
ustaw, które mają kluczowe znaczenie dla naszego kraju.
W sytuacji niestabilności gospodarczej, zaniepokojenia
wielu Polaków o swoją przyszłość, byłoby dużym błędem
rozpoczynanie prac nad tematami, które funkcjonują dobrze i nie budzą emocji społecznych. Obecna ustawa wy140

starczająco precyzyjnie wskazuje warunki na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą przejmować tereny
ogrodów pod planowane inwestycje. Rekreacja i aktywny
wypoczynek, któremu służą doskonale ogrody działkowe,
mają też duży wpływ na pokonywanie trudności i rozwiązywanie problemów wynikłych z sytuacji gospodarczej
Polski, Europy i Świata.

Ponownie zapewniamy Państwa, że wszystkie potencjalne, gruntowne zmiany ustawy o ROD będą przed ich
w wprowadzaniem, konsultowane ze środowiskiem działkowców.
Równocześnie na ręce Pana Prezesa dla wszystkich
członków PZD składam wyrazu szacunku i uznania oraz
przesyłam życzenia owocnych obrad.
/-/ Mirosław Drzewiecki

Łódź, dnia 3 lipca 2009 r.

10. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas
Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na I Kongres Polskiego Związku Działkowców. Niestety zaplanowane
wcześniej obowiązki służbowe, związane z moją obecnością w regionie, nie pozwolą mi na osobisty udział w tym
spotkaniu.
Proszę przyjąć tą drogą kilka słów skierowanych do
wszystkich delegatów Kongresu. Chcę powiedzieć, że doceniam i szanuję Państwa organizację, której celem jest
zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku ludziom
w każdym wieku oraz prowadzenie upraw ogrodniczych
na własne potrzeby. Rodzinne Ogrody Działkowe to nie
tylko pomoc socjalna i rekreacyjna dla ich użytkowników,
to również oazy zieleni w miastach, spełniające bardzo
ważną funkcję dla lokalnej społeczności. Dają możliwość

spędzenia wolnego czasu w specjalnie ukształtowanym,
zdrowym, ekologicznym otoczeniu. Szczególnym zadaniem Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest także
kształtowanie środowiska, ochrona składników przyrody
i propagowanie działalności proekologicznej.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że jesteście Państwo wzorową, dobrze zorganizowaną organizacją społeczną, której
działalność jest znana poza granicami naszego kraju.
Jeszcze raz dziękując za zaproszenie, wszystkim uczestnikom Kongresu życzę owocnych obrad, wypracowania
właściwych kierunków rozwoju, tak aby ogrody działkowe służyły następnym pokoleniom oraz dawały chwile
wytchnienia i ukojenia pośród małych i wielkich polskich
miast.
Z poważaniem
/-/ Jacek Protas

Olsztyn, 10 lipca 2009 r.

11. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Sz. P.
Eugeniusz Kondracki
Prezes Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz własnym chciałbym wyrazić słowa uznania
dla Pana i wszystkich tych, którzy przyczynili się do zorganizowania I Kongresu Polskiego Związku Działkowców. Cieszy fakt, iż Polski Związek Działkowców, który
skupia niemalże wszystkie grupy społeczne potwierdza

przekonanie, iż ogrody działkowe w Polsce w pełni wypełniają funkcje nie tylko rekreacyjne, ale także socjalne,
integracyjne oraz ekologiczne. Mają one ogromne znaczenie dla naszego społeczeństwa, służą kolejnym pokoleniom Polaków. Dla większości rodzin są źródłem pozyskania tanich warzyw i owoców. Dają zdrowe i nieska141

żone plony. Są miejscem odpoczynku po pracy i oazą spokoju. Są miejscem realizacji pasji dla tych, którzy kochają nieskażone środowisko naturalne.
Niech zorganizowany przez Państwa Kongres będzie
powodem do zadowolenia i bodźcem do dalszego działania dla dobra wszystkich członków Polskiego Związku
Działkowców.

Dziękując Państwu za trudną i wytężoną pracę życzę
sukcesów zawodowych, szerokich perspektyw rozwoju,
wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz dużo radości
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Z przykrością informuję, iż w wyznaczonym przez Państwa terminie nie mogę skorzystać z otrzymanego zaproszenia i wzięcia osobistego udziału w Kongresie.
Z poważaniem
/-/ Jan Krawczuk

12.

Prezydent Miasta Zielona Góra
Polski Związek Działkowców Prezes
Eugeniusz Kondracki
Szanowni Państwo,

Pragnę podkreślić, jak ważna dla działania samorządu
jest obywatelska inicjatywa, zrzeszająca osoby o podobnych poglądach, zainteresowaniach, pasjach, To właśnie
wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, związki są filarem samorządności w Polsce. Do takich grup dbających o interesy własne, a przede wszystkim społeczne, należy bez
wątpienia Polski Związek Działkowców.
Państwa niezwykle wytrwała działalność, przynosi wymierne rezultaty, czego dowodem jest choćby zorganizowany /Kongres Polskiego Związku Działkowców
„ W Obronie Rodzinnych Ogrodów Działkowych”.

13.

Pragnę serdecznie pogratulować Państwu wytrwałości,
zaangażowania i wiary w sukces, która nieustannie Państwu towarzyszy. Wyrażam jednocześnie nadzieję, że Państwa postawa stanie się wzorem dla innych stowarzyszeń
i związków aktywizujących się na terenie Zielonej Góry.
Licząc na dalszą owocną współpracę Miasta z Polskim
Związkiem Działkowców, życzę wszystkim Działkowcom dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i rodzinnym. Niech podejmowane przez Państwa działania dalsze sukcesy, satysfakcję i powód do dumy.
/-/ Janusz Kubicki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Pan
Eugeniusz Kondracki Prezes PZD

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na I Kongres Polskiego Związku Działkowców.
Mam nadzieję, iż Zjazd będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i analizy dotychczasowych
działań, a także pozwoli przedyskutować problemy, z jakami borykają się środowiska działkowców.

Organizatorom spotkania życzę pomyślności w życiu
zawodowym i osobistym, a także determinacji w realizacji wszelkich planów i zamierzeń. Wierzę, że dalsza działalność będzie dla Państwa nie tylko źródłem satysfakcji,
ale i sukcesów w podejmowanych przedsięwzięciach.
/-/ Mirosław Karapyta

14.

Starosta Krośnieński Jacek Hoffmann
Pan
Eugeniusz Kondracki. Prezes PZD

Funkcjonujące rodzinne ogrody działkowe stanowią istotny element estetycznego wyglądu miast i gmin Powiatu

Krośnieńskiego, zabezpieczając tereny w zieleń o dużej bioróżnorodności, często bogatej w wyjątkowe odmiany ro142

ślin. Dla licznej grupy działkowców jest to miejsce nie tytko wspomagające budżet domowy, ale również miejsce
czynnego wypoczynku całych rodzin. Praca w ogrodach to
również hobby, które ludziom nadaje sens życia, to dzięki
Wam Drodzy Państwo, Waszemu zaangażowaniu i pasji
możemy cieszyć się piękną zielenią wokół siebie.

Pozostaję z wyrazami szacunku, życząc wszystkim
uczestnikom I Kongresu Polskiego Związku Działkowców pomyślnych i konstruktywnych obrad.
Proszę również o przyjęcie serdecznych życzeń zdrowia
oraz wszelkiej nieustającej pomyślności.
Z wyrazami szacunku
/-/ Jacek Hoffman

Krosno Odrzańskie, dnia 10 lipca 2009 r.

15. Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Pan Eugeniusz Kondracki Prezes
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
W związku z kwestią poruszaną przez Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu kraśnickiego
dotyczącą projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PiS, pragnę wyrazić swoje poparcie dla stanowiska reprezentowanego przez społeczność rodzin działkowych.
Przedstawiany projekt pozbawia praw nie tylko działkowców, ale także odbiera możliwości korzystania z działki w ROD wszystkim tym, którzy ze względów ekonomicznych i społecznych, wiążą nadzieje z posiadaniem
i uprawianiem działki rodzinnej.
Propozycja PiS sprowadza się do zaprzeczenia idei ruchu ogrodnictwa działkowego, zmierza do przekreślenia
sprawdzonej już na naszym gruncie zasady działania państwa na rzecz społeczeństwa wyrażającą się prawem do
zakładania i prowadzenia ogrodów działkowych przez sa-

modzielną i samorządną organizację działkowców. Jestem
przekonany, że likwidacja dotychczasowych struktur
działkowych poza dezorganizacją i chaosem spowoduje
niepotrzebne podziały działkowców na tych „bogatych”
– uwłaszczonych i tych „biednych”, których nie będzie
stać na poniesienie wszystkich wydatków związanych
z ewentualnym kupnem działki.
Projekt PiS stanowi niebezpieczny krok do niedemokratycznego działania w wolnym kraju. Brak przeprowadzonych konsultacji forsowanego projektu ustawy ze Związkiem, jak i gminami, można odebrać jako duży przejaw
lekceważenia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem projektu ustawy
o ogródkach działkowych w wersji przedstawionej przez
grupę posłów PiS.
Starostwa Kraśnicki
/-/ Tadeusz Wojtak

Kraśnik, dnia 6 lipca 2009 r.

16. Zarząd Powiatu w Policach
Sz. P.
mgr inż. Eugeniusz Kondracki Prezes
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
W imieniu Zarządu Powiatu w Policach oraz swoim
własnym – proszę przyjąć serdeczne gratulacje w związku z organizacją Krajowego Kongresu Polskiego Związku Działkowców.
Wyrażam przekonanie, iż aranżowanie tego typu spotkań owocnie wpłynie na propagowanie, rozwój idei i celów Polskiego Związku Działkowców. Skradam wyrazy
uznania dla wszystkich działkowców, którzy poprzez swo-

ją pracę i zaangażowanie w działalność związaną z ogrodami kształtują pozytywny wizerunek naszego regionu.
Idea ogrodnictwa ma na celu nie tylko plonowanie i urodzaj roślin, ale również przyczynia się do aktywnego wypoczynku i życia w zgodzie z naturą.
Dziękując za współpracę składam, życzenia dalszego
rozwoju, obfitych pionów oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.
Wicestarosta Policki
/-/ Andrzej Bednarek

Police, dnia 14 lipca 2009 r.
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17. Burmistrz Miasta Łuków
Szanowni Delegaci
na Kongres Polskiego Związku Działkowców
Drodzy Działkowicze
W imieniu mieszkańców Miasta Łuków oraz miejskich
władz samorządowych przekazuję serdeczne pozdrowienia uczestnikom Kongresu Polskiego Związku działkowców. Pragnę poinformować, że w Łukowie istnieje sześć
ogrodów działkowych i około 1200 działkowiczów, co
łącznie z rodzinami stanowi blisko 15% mieszkańców
Miasta.
W związku z postulatami jakie dochodzą do władz samorządowych chciałbym wyrazić swoje stanowisko w
sprawie projektu ustawy wniesionego do Sejmu przez
Klub Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego ogrodów

działkowych. Środowisko działkowiczów stanowczo protestuje przeciwko temu projektowi uznając go za próbę likwidacji ruchu społecznego istniejącego w Polsce już od
ponad stu lat oraz stworzenia możliwości do przejęcia
ogródków działkowych na cele komercyjne. W pełni solidaryzuję się ze stanowiskiem działkowców i wyrażam
przekonanie, że wspólne działania podejmowane przez zainteresowane środowiska doprowadzą do przyjęcia rozwiązań korzystnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Z wyrazami szacunku
/-/ Zbigniew Zemło

18. Burmistrz Miasta Chełmno Mariusz Kędzierski
Pan
Edward Śmigielski
Prezes
Zarządu Toruńsko - Włocławskiego
w Toruniu
Szanowny Panie Prezesie,
jestem podobnego zdania, że Pierwszy Ogólnopolski
Kongres Polskiego Związku Działkowców, w ponad
110-letniej historii ogrodów działkowych, to rzeczywiście
ważne wydarzenie.
Niemniej jednak, wcześniej zaplanowane obowiązki
służbowe nie pozwolą mi na udział w obradach Kongre-

su, ale proszą przyjąć moje poparcie w dążeniach do utrzymania sprawnego funkcjonowania ogrodów działkowych
w Polsce.
Jest to równoznaczne z akceptacją działań Związku, mających na celu odrzucenie projektu ustawy o ogrodach
działkowych, autorstwa Klubu Parlamentarnego PiS.
Życzę owocnych obrad
Burmistrz
/-/ Mariusz Kędzierski

Chełmno, 29 czerwca 2009 r.

19. Burmistrz Krosna Odrzańskiego Andrzej Chinalski
Eugeniusz Kondracki Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie!
Rodzinne ogrody działkowe wypełniają miejską infrastrukturę w bogactwo przyrodnicze, są miejscem wypoczynku, uzupełniają i wzbogacają domowe własne potrzeby oraz służą realizacjom hobbistycznych zamiłowań
mieszkańcom miasta.
Pierwszy Kongres Polskiego Związku Działkowców
jest szczególnym wydarzeniem dla całej społeczności

działkowców, życzę wszystkim uczestnikom Kongresu
pomyślnych i konstruktywnych obrad, aby w nadchodzącym czasie korzystali z natchnienia i siły do dalszej wspaniałej pracy związkowej.
Proszę również o przyjęcie serdecznych życzeń zdrowia
oraz wszelkiej nieustającej pomyślności.
Z poważaniem Burmistrz
/-/ Andrzej Chinalski

Krosno Odrzańskie, 10 lipca 2009 r.
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20. Burmistrz Świebodzina
Krajowa Rada Polskiego
Związku Działkowców
Prezes PZD
Pan Eugeniusz Kondracki
W związku z I Kongresem Polskiego Związku Działkowców odbywającego się w dniu 14 lipca 2009 r. w Warszawie Burmistrz Świebodzina życzy owocnych obrad

i wypracowania konstruktywnych wniosków dla dobra
społeczności działkowej.
Zastępca Burmistrza
/-/ Krzysztof Tomalak

Świebodzin, lipiec 2009 r.

21. Burmistrz Miasta Żary
Sz. P.
Eugeniusz Kondracki
Prezes Rady Krajowej
Polskiego Związku Działkowców
Z okazji Kongresu Polskiego Związku Działkowców,
który obradować będzie w dniu 14 lipca 2009 r. w Warszawie przesyłam wyrazy poparcia dla stanowiska działkowców i struktur związku w obronie obowiązującej ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Miałem okazją uczestniczyć w spotkaniu przedkongresowym w Zielonej Górze, gdzie działkowcy zajęli zdecydowane stanowisko w obronie aktualnej ustawy oraz
protestowali przeciwko likwidacji Polskiego Związku

Działkowców. Jako burmistrz miasta Żary mam możliwość od wielu lat współpracować z zarządami ROD,
Uważam ,że współpraca ta dobrze służy działkowcom,
którzy są mieszkańcami naszego miasta oraz przyczynia
się do rozwoju ogrodów.
Życzą Panu oraz wszystkim działkowcom aby proponowane zmiany w ustawie sejmowej — nie zyskały aprobaty większości parlamentarnej.
Łączę wyrazy szacunku
Burmistrz
/-/ Roman Pogorzelec

Żary, 10 lipca 2009 r.

22. Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tadeusz Korczak
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
Szanowni Państwo!
Pragnę złożyć gorące podziękowanie za otrzymane zaproszenie na I Kongres Polskiego Związku Działkowców,
który odbędzie się 14 lipca br. Moje osobiste zainteresowanie sprawami polskich działkowców oraz dobrze układająca się współpraca kierowanego przeze mnie urzędu
z lokalnym działkowcami sprawiają, że z całą pewnością
organizowany przez Państwa Kongres jest dobrą okazją
do spotkania i wzajemnej wymiany myśli i poglądów,

Z przykrością jednakże pragnę poinformować, że
w związku z niedawnymi wydarzeniami dotyczącymi klęski żywiołowej na Ziemi Kłodzkiej zmuszony jestem do
rozlicznych działań z tym związanych, a co za tym idzie
pozostaniem na terenie powiatu kłodzkiego. Pragnę, raz
jeszcze podziękować Państwu za zaproszenie i życzyć
owocnych obrad.
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
/-/ Tomasz Korczak

Międzylesie, 10 lipca 2009 r.
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23. Burmistrz Kraśnika Piotr Czubiński
I Kongres Polskiego
Związku Działkowców
W związku z proponowanym projektem ustawy PiS
o uwłaszczeniu ogrodów działkowych solidaryzuję się
z Państwem, pozwalam sobie również wyrazić stanowczy
protest przeciwko proponowanym rozwiązaniom.
Rodzinne ogrody działkowe na stałe zakrzewiły się
w naszej tradycji. Ekologia, żywność i zdrowy styl życia
łudzi z różnych środowisk są dla działkowców priorytetami. Jestem przekonany, że Państwa działania powinny być
wspierane przez rząd i Państwa sugestie powinny być traktowane nadrzędnie. Jestem pełen uznania dla tych, którzy

przekazując kolejnym pokoleniom przyszłych działkowców swoją wiedzę, doświadczenie, współtworzą pozytywny wizerunek miast naszego kraju, a przejawiane wieloletnie zaangażowanie w program ekologicznego, zdrowego trybu życia jest świadectwem dbałości tradycje oraz
dorobek i doświadczenie wielu pokoleń polskich działkowców. Dowodem tego są setki a nawet tysiące napływających listów i petycji, dlatego
ja postanowiłem wyrazić swoją postawę wobec proponowanego projektu ustawy.
Z poważaniem Burmistrz Kraśnika
Piotr Czubiński

Kraśnik, 7 lipca 2009 r.

24. Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny
Pan
Eugeniusz Kondracki Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa
Szanowny Panie Prezesie!
Z wielkim niepokojem obserwuję przebieg przedkongresowej dyskusji nad projektem zmian proponowanych
wobec licznej rzeszy nie tylko lubuskich działkowców. Jako Burmistrz Sulechowa, z nieukrywaną satysfakcją
i aprobatą ale również z szacunkiem odnoszę się do dorobku i osiągnięć sulechowskich działkowców.
To dzięki ponad stuletniej tradycji ruchu działkowego
sięgającej swymi korzeniami czasów zaborów, wiele
miejsc w polskich miastach, szczyci się pięknem działkowych ogrodów, często z wielkim pietyzmem ukazujących
zamiłowanie a nie tylko hobby ich właścicieli. Dorodne
okazy warzyw oraz innych upraw będące owocem pracy
ich właścicieli, dają radość i satysfakcję członkom tej organizacji, ich rodzinom i przyjaciołom. Są ogrody działkowe miejscem tak pożytecznej rekreacji i odpoczynku,
tworząc niepowtarzalny klimat zieleni i spokoju.
Tym bardziej więc, żywiąc szacunek dla działkowców,
z dezaprobatą obserwuję wysiłki zmierzające do legislacyjnych zmian istniejącego stanu prawnego ogrodów
działkowych w Polsce. Pozwalam sobie negatywnie odnieść się do proponowanych zmian, będąc przekonanym,

że dotychczasowe regulacje prawne w pełni satysfakcjonują i zaspokajają interes działkowców, nie kolidując jednocześnie z zamierzeniami i celami lokalnych samorządów, a wręcz przeciwnie, tworzą one swoistą społeczną symbiozę. Są bowiem ogrody działkowe jakże ważnym i cennym podmiotem samorządu lokalnego, a ich
użytkownicy to nasi współmieszkańcy, których zaangażowanie oraz pasja z jaką realizują swoje działania, przynosi ogromne społeczne korzyści.

Szanowny Panie Prezesie.
Życzę aby zbliżający się Kongres przyniósł rozwiązania w pełni satysfakcjonujące kilkumilionową rzeszę polskich działkowców. Pragnę zapewnić o swoim poparciu
dla starań podejmowanych w obronie słusznego społecznie interesu ludzi, dla których praca i odpoczynek w ogrodzie działkowym stanowi niejednokrotnie jedyną formę
ucieczki przed zurbanizowaną rzeczywistością codziennego dnia.
Życzę wszystkim uczestnikom Kongresu wszelkiej pomyślności oraz owocnych obrad.
Z wyrazami szacunku
/-/ Ignacy Odważny
Burmistrz Sulechowa Województwo Lubuskie
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25.

Wójt Gminy Santok
Sz. P.
Eugeniusz Kondracki Prezes PZD Warszawa

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na I Kongres Polskiego Związku Działkowców. Z powodów osobistych nie
mogę wziąć w nim udziału, dlatego na ręce Pana Prezesa
składam życzenia owocnych obrad dla wszystkich delegatów.
Problem działkowców znam bardzo dobrze gdyż mam
często okazje przebywać wśród działkowców Ogrodu im.
Franciszka Walczaka w Gorzowie Wlkp.. którego więk-

szość znajduje się w gminie Santok. Popieram Wasze starania i obronę ogrodów, które są często płucami miast. Jeżeli chcemy naprawdę chronić środowisko to chrońmy też
ogrody które pełnią wiele funkcji gospodarczych, ekologicznych i społecznych.
Życzę Panu. aby głos Kongresu dotarł do polityków
i ocalił tak piękną ideę i wartość jaką są Pracownicze
Ogrody Działkowe.
Z poważaniem
Wójt Gminy Santok
/-/ Stanisław Chułzik

Santok, 08.07.2009 r.

26. Prezes Zarządu Głównego PZW Eugeniusz Grabowski
Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada
Szanowny Pan Eugeniusz Kondracki
I Kongres Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie Szanowni Delegaci!
W imieniu ponad 600-tysięcznej rzeszy członków Polskiego Związku Wędkarskiego przekazujemy serdeczne
pozdrowienia dla wszystkich działkowców z okazji I Kongresu Polskiego Związku Działkowców. Życzymy Wam
wytrwałości i sukcesu w walce o historyczne i w pełni zasłużone prawa działkowców, a także w obronie słusznych
zapisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Za-

wsze uważaliśmy i nadal jesteśmy przekonani, że walka
o publiczne strefy ekologiczne w miastach i wokół nich
to wspólne dążenie działkowców i wędkarzy.
Delegatom I Kongresu PZD przekazujemy także życzenia pełnej satysfakcji z roli, jaką powierzyli im działkowcy oraz wypracowania godnych misji społecznej PZD
dokumentów i stanowisk.
Prezes Zarządu Głównego PZW
/-/ Eugeniusz Grabowski

Warszawa, 14.07.2009 r.

27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie
Do Delegatów
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców
w Warszawie
Drodzy Działkowcy!
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie
– pozdrawiają bardzo serdecznie działkowców, którzy
spotkali się w Warszawie, aby obradować nad ważnymi
sprawami ogrodów działkowych.
My, uczniowie znamy Wasze ogrody, przychodzimy tam
często na spacery i wycieczki szkolne, wielu z nas posiada działkę, na której możemy się spotkać z całą rodziną,
a także koleżankami i kolegami. Podziwiamy działki, altanki i inne obiekty, znajdujące się w ogrodach. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie podczas kolejnych

pór roku. Działkowcy pomagają nam w rozpoznawaniu
i nazywaniu gatunków roślin, pokazują, jak, należy prawidłowo pielęgnować otaczającą nas przyrodę. Organizują dla nas imprezy rekreacyjno-ruchowe i wspaniałe
zabawy z okazji Dnia Dziecka, za co składamy serdeczne
podziękowania.
Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Działkowców
otrzymujemy przeróżne okazy owoców łub warzyw często dla nas nieznanych. Robimy z nich wytwory plastyczne, które później można oglądać w naszych gablotach
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szkolnych i na wystawach. Przeglądając i czytając Wasze
czasopismo „działkowiec” możemy się dowiedzieć wielu
interesujących rzeczy. Z zainteresowaniem śledzimy konkursy na najpiękniejszą działkę.

Dla nas przebywanie w ogrodach działkowych i stały
kontakt z przyrodą jest prawdziwą frajdą. Chcemy, aby
było tam wesoło, przyjemnie i kolorowo. Sprawcie, aby
ogrody były zawsze i dla wszystkich.
Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego.
uczniowie uczęszczający do świetlicy z klas I–III,
nauczyciele – wychowawcy świetlicy SP 55 :

/-/ mgr Joanna Bugiel

/-/ mgr Agnieszka Mielczarek

/-/ mgr Joanna Waleszczak,

/-/ mgr Katarzyna Rymkiewicz

/-/ mgr Agnieszka Fabiańczyk

28. ROD „Wodnik” w Legnicy
Prezes
Eugeniusz Kondracki
Do Uczestników I Kongresu
Polskiego Związku Działkowców
Członkowie ROD „Wodnik” w Legnicy przesyłają
wszystkim delegatom I Kongresu Polskiego Związku
Działkowców serdeczne pozdrowienia, życząc owocnych
i udanych obrad oraz mądrych decyzji podjętych w obronie polskiego ruchu działkowego.

Za naszym pośrednictwem zwracamy się do wszystkich
członków Związku :
„Nie myśl co może zrobić dla ciebie Polski Związek
Działkowców. Ale co ty możesz zrobić dla niego – dla siebie samego”.
Z pozdrowieniami
Zarząd ROD „Wodnik” w Legnicy

Legnica, 14.07.2009 r.

29. Rodzinny Ogród Działkowy „Głosków”
I Kongres
Polskiego Związku Działkowców Warszawa
obradujący w dniu 14 1ipca 2009 r.
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Głosków”
w Głoskowie w imieniu swoich członków i swoim własnym przesyła wszystkim uczestnikom I Kongresu Polskiego Związku Działkowców Serdeczne Pozdrowienia
i Życzenia owocnych obrad dla dobra działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.
Jednocześnie pragniemy wyrazić swoje głębokie poparcie dla I Kongresu PZD obradującego w Warszawie
w dniu 14 lipca 2009 r. , oraz działań kierownictwa Polskiego Związku Działkowców podejmowanych w obro-

nie Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych.
Szczerze wierzymy, że obrady I Kongresu PZD
w ogromnym stopniu przyczynią się do odrzucenia raz na
zawsze zakusów działaczy niektórych ugrupowań partyjnych na istniejący, sprawdzony porządek prawny w PZD
i odsuną w nieznaną przyszłość takie projekty zmian jak
ostatni projekt PIS-u.
Zdecydowanie przeciwstawiamy się zburzeniu istniejącego porządku prawnego w PZD.

Prezes zarządu
Edmund Chiliński
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V-ce prezes zarządu
Tadeusz Książak

30. Zarząd ROD im. J. Waszyngtona Warszawa
Przewodniczący I Kongresu
Polskiego Związku Działkowców
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Waszyngtona w Warszawie w imieniu działkowców naszego
Ogrodu, zgłasza protest przeciw działaniom wymierzonym w ich prawa gwarantowane ustawą o rodzinnych
ogrodach działkowych.
ROD im. J. Waszyngtona obchodzi w bieżącym roku jubileusz 70-lecia funkcjonowania i działkowcy zdecydowanie sprzeciwiają się próbom zmierzającym do likwidacji ogrodów działkowych w Polsce, do likwidacji

ich Związku i uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych.
Wnosimy, aby Kongres PZD zajął, w imieniu Związku
stanowisko w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych, stanowisko będące wyrazem woli działkowców
prezentowanej na konferencjach przedkongresowych.
Popieramy Kongres i mamy zupełne zaufanie do wyników jego pracy.

Prezes
/-/ Waldemar Habetin

Vice prezes
/-/ Barbara Frydrychiewicz

Warszawa, 14 lipca 2009 r.

31. Kolegium Prezesów Kompleksu ROD w Warszawie, Al. Waszyngtona im. J. Waszyngtona,
Energetyk - Górnik - Nauczyciel” „Mandragora”, „Kinowa”, „Kolejarz”, „Saska Kępa”, „XX-lecia”
Przewodniczący I Kongresu
Polskiego Związku Działkowców
Prezesi Kolegium Prezesów Kompleksu Rodzinnych
Ogrodów Działkowych w Warszawie przy al. Waszyngtona przesyłają Delegatom serdeczne pozdrowienia. Życzymy podjęcia decyzji korzystnych dla działkowiczów
i PZD, Prezesi Kolegium Prezesów Kompleksu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Warszawie przy al. Waszyngtona Warszawie, w imieniu działkowców naszych
Ogrodów, zgłaszają protest przeciw działaniom wymierzonym w ich prawa gwarantowane ustawą o rodzinnych
ogrodach działkowych.

Nasi działkowcy kategorycznie sprzeciwiają się próbom
zmierzającym do likwidacji ogrodów działkowych w Polsce, do kasacji ich Związku i unieważnienia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Wnosimy, aby Kongres PZD zajął, w imieniu Związku
stanowisko w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych, stanowisko będące wyrazem woli działkowców
prezentowanej na konferencjach przedkongresowych.
Popieramy Kongres i mamy całkowite zaufanie do rezultatów jego pracy.
Z poważaniem
Przewodniczący Kolegium Prezesów
ROD przy al. Waszyngtona Warszawa

Warszawa, 14 lipca 2009 r.

32. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Białymstoku
Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie!
Jesteśmy przekonani jako Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Białymstoku, że zwołanie Kongresu w tych
trudnych dla Polskich Działkowców czasie jest jak najbardziej pożądane, niezbędne i konieczne.

Sytuacja jaka powstała wobec ruchu działkowego, działającego w oparciu o dotychczasową korzystną i akceptowalną przez działkowców, a obowiązującą od 2005 roku
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, po złożeniu
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przez grupę posłów PiS projektu ustawy o ogrodach działkowych i nadania mu przez Marszałka Sejmu RP biegu
legislacyjnego wymaga rzeczywiście zajęcia jednoznacznego i zdecydowanego stanowiska milionowej rodziny
działkowców.
My, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2009 roku
wyrażamy niezmiennie jednoznaczne stanowisko, że nie
ma potrzeby, aby tworzyć nową ustawę w sprawie ogrodów działkowych, gdy obecnie obowiązująca całkowicie
zabezpiecza potrzeby działkowców i określa korzystne dla
nas zasady funkcjonowania ogrodów. Ruch ogrodnictwa
działkowego w Polsce od ponad 117 lat posiadał zawsze
swoją samorządność i samodzielność w istnieniu i działaniu ogrodów działkowych, a jego struktura organizacyjna
ujęta w Polski Związek Działkowców dobrze pomaga
i zabezpiecza tą samorządność i samodzielność społecznych organizacji w funkcjonowaniu, najpierw jako pracowniczych, a obecnie rodzinnych ogrodów działkowych.
Stąd w pełni popieramy nieodzowność zwołania Kongresu Polskich Działkowców, aby jednoznacznie i jednym

głosem powiedzieć posłom i senatorom przez nas, społeczeństwo, wybranych do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,
że niema potrzeby zmieniać przepisów prawa w sprawie
ogrodów działkowych, które jest dobre i dobrze służy oraz
jest akceptowalne przez działkowców. Czas najwyższy,
aby Parlamentarzyści dali spokój rodzinnym ogrodom
działkowym i skończyli te kilkunastoletnie podchody
w celu zdobycia elektoratu sposobem „oszukańczym” i
zajęli się innymi niezbędnymi dla polskich rodzin dziedzinami życia codziennego, które wymagają pilnej poprawy jak np. zapobieganie zubożeniu społeczeństwa, służba
zdrowia, oświata, warunki życia i bytu emerytów i rencistów, mieszkania młodym rodzinom, opieka społeczna
i bezrobocie.
Jednocześnie informujemy, że odrębnie zaprezentowaliśmy nasze stanowisko w sprawie PiS-owskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, które przekazaliśmy
Marszałkowi Sejmu RP i Wicemarszałkom Sejmu RP,
Prezesowi Rady Ministrów oraz Przewodniczącym klubów parlamentarnych.
członkowie OKR PZD w Białymstoku

Białystok, 8 lipca 2009 r.

33. Rodzinny Ogród Działkowy „Handlowiec” Nowa Sól
KONGRES
Polskiego Związku Działkowców
Krajowa Rada Warszawa
Członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Handlowiec” w Nowej Soli z pełnym oddaniem i poparciem
solidaryzują się z Pierwszym Kongresem Polskiego
Związku Działkowców obradującym w Warszawie nad
obroną naszej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych
Ogrodach. Działkowych w Polsce.
Projekt ustawy PiS z dnia 23 marca 2009 r. o nacjonalizacji związku i ogrodów to haniebny i zdradziecki zamach

na całą, samorządną, społeczność związkową. My fałszywych darczyńców nie chcemy. Ręce takich posłów PiS jak
Dera, Materna i im podobni – precz od naszego Związku
i od naszych działek zrzeszonych w Polskim Związku
Działkowy.
Niech żyją Polski Związek Działkowców i jego obrońcy
Prezes Zarządu
/-/ E. Dobrucki

Nowa Sól, 14.VII.2009 r.

34. ROD „Pokój” w Świebodzinie
Kongres
Polskiego Związku Działkowców
w Warszawie
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Pokój” w Świebodzinie wyraża głęboki

sprzeciw w sprawie zmiany Ustawy z dnia 8.07. 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
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„Nie poprawiajmy tego co jest dobre”
Uważamy, że uchwalenie ustawy w proponowanym
przez wnioskodawców,
kształcie będzie śmiertelnym ciosem zadanym społeczności Działkowców, gdyż spowoduje likwidacje. Polskiego Związku Działkowców, a tym samym przyczyni się do

likwidacji Ogrodów Działkowych w Polsce, o co wyraźnie chodzi wnioskodawcom.
Zwracamy się. do obradującego 14.07.2009 r. I Kongresu Polskiego Związku Działkowców o wypracowanie skutecznej strategii w obronie naszych działek,
ŻYCZYMY BARDZO OWOCNYCH OBRAD
Prezes Zarządu
/-/ Różycki Jan

35. Mirosław Nowak Członek ROD „Koło” w Wałbrzychu
Pierwszy Kongres
Polskiego Związku Działkowców
Jestem przeciwko projektowi PiS dotyczącego uwłaszczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych i związanej
z tym likwidacji istniejącego Polskiego Związku Działkowców.
Propozycje PiS-u na wykup od Skarbu Państwa działek
nie jest do przyjęcia ze względów finansowych, gdyż członkami są przede wszystkim emeryci i renciści oraz osoby
bezrobotne lub o niskich dochodach. Tylko niewielka część
członków ROD to ludzie zamożni, których byłoby stać na
pokrycie kosztów związanych z uwłaszczeniem.
Konstytucja RP gwarantuje obywatelom prawo do wypoczynku i rekreacji, a dla wielu działkowców i ich rodzin ogródek jest często jedynym dostępnym sposobem
wypoczynku, gdyż wczasy poza miastem są dla nich za
drogie. Ponadto ogródek jest też sposobem na poprawę

budżetu domowego i wyżywienia rodziny. Projekt PiS
zniósłby zasadę równości, poprzez dzielenie na biedniejszych i bogatych oraz prowadziłby do dalszego ubożenia
społeczeństwa. Proponowane rozwiązania nie byłyby
sprawiedliwe, gdyż wykluczałyby uboższych obywateli
ze sprawiedliwego dostępu do dóbr materialnych w demokratycznym państwie
Ponadto proponowane rozwiązania doprowadzić mogłyby do rozdrobnienia własności i utrudniłby podjęcie
planowanych inwestycji.
Opowiadam się za utrzymaniem Rodzinnych Ogrodów
Działkowych i Polskiego Związku Działkowców w obecnej tradycyjnej i sprawdzonej formie i sprzeciwiam się
zmianom proponowanym przez PiS.
Członek Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Okręgu Sudety, Koło Zagłębie
w Wałbrzychu
/-/ Mirosław Nowak

Warszawa, 14.07.2009 r.

36. ROD „Zacisze-Podlasie” w Siedlcach
Zarząd i wszyscy działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze – Podlasie” w Siedlcach życzą pełnego
sukcesu obradom Pierwszego Kongresu PZD w obronie rodzinnych ogrodów działkowych. Zróbmy wszystko i wszy-

scy, aby ogrody działkowe były Perełkami zieleni w miastach. W pełni solidaryzujemy sie z Prezesem Kondrackim,
który dla Związku zrobił bardzo dużo i dzięki Niemu Polski Związek Działkowców jest tym czym jest.
Zarząd ROD

37.Zarząd i Działkowicze ROD „Nowy” w Moczkowie
I Kongresowi Polskiego Związku
Działkowców
„ Życie niemal na pewno ma sens” (Einstein)
Jako organowi będącego przedstawicielem środowisk

działkowych z całego kraju życzą owocnych obrad nad
przyszłością związku i kierunkami jego rozwoju.
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W imieniu Zarządu i Działkowców
Prezes
/-/ Mirosław Piotrowski

38. Wiktor Dąbrowski ISSI ROD „Ina” w Goleniowie
I Kongres PZD Warszawa Pałac Kultury
Panie Prezesie Kondracki! Szanowni Delegaci!
Z przyczyn organizacyjnych nie możemy uczestniczyć
w obradach I Kongresu Polskiego Związku Działkowców,
a szkoda! Wszystkie podjęte na kongresie działania do
przeciwstawiania się ustalenia PiS popieramy! Dosyć
„warcholstwa” ze strony projektodawców, dosyć pod własne interesy, tacy posłowie nie powinni zasiadać w ławach
poselskich.
Pan Poseł Grab ślubował działać dla dobra narodu,
a wraz z grupą dorobkiewiczów działa przeciwko.

W kryzysie gospodarczym uchwalenie tej „ustawy” bubla równałoby się utratą środków do życia, a zarazem w
wypoczynku dla tysiąca rencistów, emerytów których
świadczenia i tak są głodowe!
Jesteśmy przeciwni uchwaleniu przez Sejm RP ustawy
PiS, a o jej odrzucenie apelujemy do wszystkich posłów
bez względu na opcję polityczną.
Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Delegaci jesteśmy
z Wami!
Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej oraz
ROD „Ina” w Goleniowie
Z up.
/-/ Wiktor Dąbrowski.

Szczecin, 10.07.2009 r.

39. ROD „Malinka II” w Radomiu
I Kongres PZD
Warszawa
W pełni solidaryzujemy się z KR PZD, która zwołując
Kongres PZD pragnie bronić żywotnych interesów polskich działkowców o utrzymanie rodzinnych ogrodów
działkowych i Związku.
Działkowcy ROD „Malinka II” zawsze dawali wyraz
swojego zaangażowania w walce z zagrożeniami dla istnienia ROD i Polskiego Związku Działkowców poprzez
uchwały, rezolucje, petycje do władz i inne formy. Także

i teraz wyrażamy głęboki sprzeciw wobec prób uchwalenia ustawy według projektu posłów PiS.
Nasz optymizm i ufność pozwala nam wierzyć, że delegaci na Kongres godnie zaprezentują wolę działkowców,
a ich formy rożnych działań staną się przyczynkiem,
w przyszłości, do zmiany poglądów parlamentarzystów
i przedstawicieli najwyższych władz państwowych na temat PZD ROD i woli działkowców.
Zarząd ROD

40. ROD „Kalina” w Radomiu
Uczestnicy I Kongresu PZD w Warszawie
Z okazji zwołania I Kongresu PZD życzymy owocnych
obrad, aby wypracowane przez Kongres stanowisko
sprzyjało obronie ogrodnictwa działkowego i Związku.

Pragniemy poinformować, że wspieramy działania KR
PZD dla utrzymania ustawy o ROD.
Za Zarząd

41. ROD „Pod Gruszą” w Płocku
Przewodniczący I-go Kongresu
Polskiego Związku Działkowców
Zarząd i Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„ Pod Gruszą” w Płocku życzą owocnych obrad dla Prezydium obradującego I-go Kongresu Polskiego Związku

Działkowców oraz wypracowania odpowiednich struktur
korzystnych dla Związku i dla Działkowców.
Z poważaniem za Zarząd
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42. ROD „Złote Piaski” Siedlce
I Kongres
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote
Piaski” w Siedlcach przesyłają uczestnikom I Kongresu
Polskiego Związku Działowców życzenia owocnych ob-

rad. Niech Wasz wysiłek doprowadzi do obrony ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku.
Prezes Zarządu
/-/ mgr Teresa Szymko

Siedlce, 14 lipca 2009 r.

43. Członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
TELEGRAM
Od członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów – mieszkańców Płocka,
uczestników XXX Turnusu Wczasowego w ROD im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
Do Pana Przewodniczącego I Kongresu
Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Przewodniczący Kongresu!

Większość z nas – członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku, którzy od 30-tu
lat korzystają z turnusów wczasowych na terenie ROD im.
T. Kościuszki w Płocku, nie ma żadnej działeczki w tym
i innych płockich ogrodach działkowych, ale utożsamiamy
się z naszymi Gospodarzami - Działkowcami. To dzięki
nim rokrocznie korzystamy z ich gościnności, ale przede
wszystkim z obiektów i urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych. To Ogród zawsze otwarty dla nas i dla innych
mieszkańców naszego miasta. Dlatego z niepokojem śledzimy przejawy zagrożeń dla Polskiego Związku Działkowców i wspólnot ogrodowych, które mogą „zaowocować” ich rozbiciem i likwidacją.
Z dostępnych nam informacji i plakatów wiemy, że
w dniu dzisiejszym obraduje w Warszawie I Kongres Polskiego Związku Działkowców, zwołany dla przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Drodzy nam uczestnicy obrad tego historycznego wydarzenia!
Uczyńcie wszystko, co w Waszej mocy, aby złe siły polityczne, oderwani od rzeczywistości parlamentarzyści
i stojący za nimi poplecznicy nie wyrządzili Działkowcom i nam - członkom PZERiI żadnej szkody, abyśmy
w roku przyszłym i w latach następnych mogli korzystać
z ROD, jako urządzeń użyteczności publicznej, otwartych
na potrzeby społeczności lokalnych, ludzi w podeszłym
wieku, niepełnosprawnych, ubogich!.
Życzymy Panu Przewodniczącemu i wszystkim uczestnikom I Kongresu PZD owocnych obrad i pomyślności w
walce z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą PiS-owski projekt ustawy o ogrodach działkowych.
Z poważaniem – członkowie PZERiI
– wczasowicze XXX Turnusu

44. ROD im. T. Kościuszki w Płocku
TELEGRAM:
Pan/i Przewodniczący
I Kongresu Polskiego Związku Działkowców
Organa samorządu ogrodowego i działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Płocku

serdecznie gratulują Panu/Pani wyboru na tak zaszczytną,
historyczną i jakże odpowiedzialną funkcję!
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Wyrażamy głębokie przekonanie, że uczestnicy Kongresu pod Pana/Pani przewodnictwem - z udziałem między innymi naszych delegatów - przyjmą niewątpliwie
stanowisko w sprawie konieczności przeciwdziałania zagrożeniom dla naszego – Polskiego Związku Działkowców i w obronie ustawy z lipca 2005 r. o rodzinnych

ogrodach działkowych! W formie dokumentów kongresowych powiedźcie wszystkim Działkowcom, ale także
naszym parlamentarzystom, władzom rządowym i organom samorządów miast i gmin o bezprecedensowej podstępności projektu ustawy PiS w sprawie ogrodów działkowych!.
Z pozdrowieniami i życzeniami owocnych
obrad kreślą się
Działkowcy ROD „Kościuszki” z Płocka

Płock, 14 lipca 2009 r.

45. OZ w Szczecinie
W dniu obrad I Kongresu Polskiego Związku Działkowców, zwołanego w Warszawie, dla obrony rodzinnych
ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców,
przekazujemy jako reprezentanci szczecińskich ogrodów
działkowych szczere życzenia — aby Kongres wydał bogate, najlepsze i liczne owoce, służące na dziś i w przyszłości wszystkim rodzinom polskich działkowców.
Dziękujemy Panu za wieloletnią skuteczną walkę
o ogrody. Dziękujemy za heroizm i determinację w dążeniu do obrony wiekowego dorobku ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz za godne reprezentowanie Polski w
strukturach organizacji europejskich. Podziwiamy Pańskie
oddanie idei ogrodnictwa działkowego i kunszt z jakim

radzi Pan sobie z wszelkim przeciwnościami i atakami na
Pański autorytet.
Zapewniamy Pana, że może Pan zawsze liczyć na działkowców w tej, wyczerpującej siły walce o byt ogrodów
działkowych.
Oby tylko zdrowie pozwoliło Panu na osiągnięcie tego
najwyższego celu - pełnej stabilizacji w ogrodach oraz zachowania ich dla pokoleń następnych, w dobrej kondycji
i z mocnym fundamentem, gwarantującym ich rozwój w
przyszłości.
Jesteśmy dumni, że to właśnie Pana podarował los Polskiemu Związku Działkowców z całą Jego mądrością,
uporem i charyzmą walki o dobro działkowych rodzin.
Z wyrazami najwyższego szacunku
W imieniu szczecińskiego okręgu
Dyrektor Biura OZ
Tomasz Olkuski

Prezes OZ PZD w Szczecinie
Tadeusz Jarzębak

46. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Szanowni Uczestnicy Kongresu PZD w Warszawie
Po raz kolejny jestem zbulwersowany ciągłym nękaniem działkowców kolejnymi propozycjami posłów PIS-u, zmierzającymi do likwidacji Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.
Tak było w okresie kadencji Sejmu 2001–2005, tak było w kadencji 2005–2007 i tak jest w obecnej kadencji.
Wiem o tym z autopsji , bowiem jako Poseł wspólnie
z kolegami i koleżankami z Klubu Parlamentarnego SLD
walczyliśmy z niefortunnymi pomysłami, które wracają
jako bumerang do laski marszałkowskiej.
Mam świadomość, że działkowicze są już zmęczeni tą
sytuacją, zestresowani, co niekorzystnie wpływa na pewno na stan ich zdrowia. Wielu z nich zamiast wypoczywać

i cieszyć się darami natury i plonami na działce musi się
martwić o swoją przyszłość.
Chcę zapewnić działkowców z naszego Legnickiego
Okręgu, a szczególnie z moich ukochanych 2 ogrodów
działkowych w Gryfowie Śląskim „Na Horyzoncie”
i „Sielanka”, że zawsze będę ich wspierał i popierał wzbogacając infrastrukturę ogrodów , a także podtrzymując je
duchowo.
Co prawda sam nie posiadam działki, ale korzystam
z uroków i owoców pracy moich teściów mających działkę w ogrodach „Na Horyzoncie”.
Wyrażam nadzieję, że na Horyzoncie przestaną się zbierać czarne chmury, a nad ogrodami zaświeci słońce.
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Z wyrazami szacunku
/-/ Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Listy po Kongresie
1. OZ Toruńsko-Włocławski
Szanowny Pani Prezesie
I Kongres Polskiego Związku Działkowców bez wątpienia stał się największym wydarzeniem, które zapisze
się trwałe w historii ruchu działkowego. Jego doskonała
organizacja i przebieg zasługują na szczególne uznanie.
Nie ulega wątpliwości, że osobiste, pełne poświęcenia
zaangażowanie Pana Prezesa miało decydujący wpływ na
jego najwyższą rangę.

Uczestnicy I Kongresu Polskiego Związku Działkowców w imieniu własnym i działkowców okręgu toruńsko-włocławskiego przekazują najserdeczniejsze gratulacje
słowa uznania i podziękowania.
Jesteśmy przekonani że przebieg Kongresu zapisze się
w historii ruchu działkowego złotymi zgłoskami a Pana
działania będą integralną treścią tych zapisów.
Z wyrazami szacunku
W imieniu społeczności działkowej i uczestników
I Kongresu PZD
Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego
/-/Edward Śmigielski

Toruń, 14 lipca 2009 r.

2. Władysław Olczyk
Prezes Polskiego Związku Działkowców
mgr inż. Eugeniusz Kondracki
Działkowcy naszego Ogrodu przesyłają Panu serdeczne
podziękowania za wkład pracy w organizacji I KONGRESU PZD.
SUKCES KONGRESU PRZERÓSŁ NASZE NAJŚMIELSZE OCZEKIWANIA !
Odnieśliśmy największe zwycięstwa od czasu spotkania na JASNEJ GÓRZE!
Panu to zwycięstwo zawdzięczamy!
Działkowcy w Sali Kongresowej 2600 delegatów z całej Polski, stawiło się na wezwanie: „Działki są w niebezpieczeństwie”.
Przybyli dlatego, że Pana cenią, że Panu wierzą. Pan
działkowców nie okłamie! Jak wielkim szacunkiem musi
Pan się cieszyć w sferach parlamentarnych i rządowych,
skoro nasz I KONGRES zaszczyciło swoją obecnością
prawie czterdziestu POSŁÓW i SENATORÓW z Wicemarszałkiem SEJMU i Wicepremierem Rządu na czele.
Prezydenci wielkich miast, Samorządowcy, Wojewodowie, Starostowie i przedstawiciele znaczących partii politycznych - brali udział w naszych obradach, popierali nas
i potępiali ustawę PIS.
Wszystkie wystąpienia GOŚCI nacechowane były szczerością i przyjaźnią dla działkowców. PREZYDENT PO-

ZNANIA Pan Grobelny i Wojewoda Mazowiecki, uznali
Ogrody Działkowe w mieście za tereny zielone konieczne
dla ochrony środowiska i w porównaniu z parkami, w ogóle nie obciążają kosztów miejskiej kasy. Korzystniej jest
w środku miasta utrzymać Ogród Działkowy ogólnodostępny dla mieszkańców, z ciekawą architekturą ogrodniczą,
z sobotnio- niedzielnymi wczasami dla emerytów, niż utrzymywać park miejski za nieporównywalnie większe koszty.
Ogrody Działkowe utrzymują się same.
Panie prezesie - stworzył Pan Polski Związek Działkowców, z którym liczą się wszyscy, czego przykładem była
obecność na Kongresie przedstawicieli najwyższych
władz: państwowych i samorządowych.
DZIAŁKOWCY GRATULUJĄ PANU SUKCESU!
Jeszcze nie zdążyliśmy się wyspać po trudach Kongresu, a już rano dzisiaj Prezes Okręgu Pan mgr Tadeusz Jarzębak, zarządził spotkanie na naszym Ogrodzie w sprawie wczasów działkowych dla emerytów i innych spraw
i innych spraw poruszanych na KONGRESIE. Spotkanie
z udziałem dziennikarzy radiowych i prasowych. Z takimi
działaczami jak Prezes Jarzębak, duszą oddanymi Ogrodom Działkowym można nie tylko działki, ale i góry przestawiać.
Z wyrazami szacunku
Delegat na Kongres PZD
/-/ Władysław Olczyk
ROD „Krzekowo” Szczecin

Szczecin, 15 lipca 2009 r.
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3. OZ w Gdańsku
Szanowny Pan
mgr inż. Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie!
Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku pragnie
tą drogą złożyć Panu słowa uznania i podziękowania za
perfekcyjne zorganizowanie historycznego I Kongresu
Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.
Wniósł Pan osobisty istotny wkład z przebieg tego Kongresu, za co dziękujemy. Uczestnicy Kongresu uznali, że
Pana osobiste zaangażowanie skutkowało udziałem w obradach Wicepremiera Rządu RP oraz Wicemarszałka Sejmu RP, a także wielu posłów na Sejm RP.
Zwołanie Kongresu zostało odebrane przez członków
Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku za zasadne i ze wszech miar słuszne, bowiem, poprzez złożenie

przez PiS projektu ustawy, został zagrożony byt ogrodów
i Związku, zagrożone istnienie i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Słowa podziękowania kierujemy także do członków Komitetu Organizacyjnego Kongresu.
Wyrażamy również słowa uznania pracownikom Biura
Krajowej Rady PZD i Wydawnictwa „działkowiec” za ich
osobisty trud i wysiłek, który wnieśli w trakcie trwania
Kongresu.
Jednocześnie osobiście dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu w trakcie I Kongresu Polskiego Związku
Działkowców. Był to dla mnie wielki honor i zaszczyt.
Z działkowym pozdrowieniem

Przewodniczący
/-/ mgr Bogusław Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego
/-/ Elżbieta Senecka

Gdańsk, 15 lipca 2009 r.

4. OZ w Pile
Szanowny Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie!
W imieniu uczestników I Kongresu Polskiego Związku
Działkowców z Okręgu Pilskiego pragnę bardzo serdecznie podziękować za inicjatywę, wspaniałą organizację, doskonałe dokumenty programowe stanowiące najistotniejszy impuls w naszej nieustającej walce i obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Tak liczne uczestnictwo członków naszego Związku,
przedstawicieli Parlamentu i Rządu RP, wszystkie stanowiska klubów poselskich i partii politycznych popierających naszą wręcz heroiczną walkę, merytoryczna dyskusja
i wreszcie wspaniała kongresowa atmosfera, stanowiły doskonałą lekcję demokracji wykonaną wyśmienicie przez
naszych działkowców i przynoszącą wreszcie oczekiwa-

ny efekt w postaci satysfakcjonującej decyzji parlamentarnej.
Naszą doskonałą opinię w pełni podzielają uczestniczący w tym najważniejszym związkowym wydarzeniu zaproszeni parlamentarzyści Panowie Stanisław Kalemba,
Stanisław Stec, Romuald Ajchler, Mieczysław Augustyn,
Stanisław Chmielewski i przedstawiciele samorządu lokalnego: Pan Zbigniew Kosmatka – Prezydent Miasta Piła, Jacek Gursz – Burmistrz Miasta Chodzież.
Jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Prezesowi, Komitetowi Organizacyjnemu Kongresu i całemu zespołowi współpracowników Krajowej Rady PZD za to wspaniałe wydarzenie w naszym Związku.
Z poważaniem
Prezes OZ w Pile
/-/ Marian Praczyk
Wraz z uczestnikami Kongresu

Piła, 16 lipca 2009 r.
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5. OZ w Gorzowie Wlkp.
Pan
Henryk Maciej Woźniak Senator RP
Szanowny Panie!
W imieniu własnym oraz całego Prezydium Okręgowego Zarządu PZD składam serdeczne podziękowanie za
udział w dniu 14 lipca 2009 r. w I Kongresie Polskiego
Związku Działkowców.
Swoją obecnością na Kongresie zaakcentował Pan swój
stosunek do projektu ustawy o ogrodach działkowym autorstwa PiS. Jestem przekonany, że jak dotychczas w dal-

szym ciągu Pan Senator będzie bronił ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Wierzę, że
swoim działaniem będzie Pan dalej wspierał oraz przyczyniał się do rozwoju idei ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Życzę Panu zdrowia, wytrwałości i satysfakcji w pracy
zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Z poważaniem
Prezes OZ PZD
/-/ mgr Tadeusz Śmigiel

Gorzów Wlkp., 16 lipca 2009 r.
Pismo tej samej treści zostało przesłane również do Pana Krzysztofa Zaręby i Pana Senatora Macieja Woźniaka

6. Wojciech Swiniarski
Pan Prezes PZD
Eugeniusz Kondracki
Szanowny Panie Prezesie!
Jako uczestnik I. Kongresu Polskiego Związku Działkowców pragnę Panu przekazać wyrazy uznania i szacunku. Zorganizowanie Kongresu utrwala siłę organizacji,
integruje działkowców w jednolitą, samorządną, samo-

dzielną organizację. To Pana zasługa. Za wieloletnią działalność dla dobra związku – składam Panu podziękowanie
i uznanie. Jesteśmy z Panem w każdej chwili. Może Pan
na nas liczyć.
Z poważaniem
/-/ Wojciech Swinarski
Szczecin Działkowcy z ROD 1000-lecia P.P.

Szczecin, 17 lipca 2009 r.

7. OZ w Kaliszu
Pan
Eugeniusz Kondracki Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie!
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
w Kaliszu w imieniu kilkudziesięciu tysięcy działkowców
ze 138 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z naszego terenu działania składa Panu Prezesowi i Krajowej Radzie
PZD serdeczne podziękowanie za wspaniałe zorganizowanie tak ważnego I Kongresu Polskiego Związku Działkowców w dniu 14 lipca 2009 roku.
Zorganizowanie I Kongresu PZD było bardzo potrzebne w tak trudnej dla działkowców i Związku sytuacji spowodowanej złożeniem do Sejmu RP przez Klub Prawa
i Sprawiedliwości nowego projektu ustawy o ogrodach
działkowych I Kongres Polskiego Związku Działkowców

w wyniku deklaracji uczestniczących w Kongresie parlamentarzystów i jedności działkowców z całej Polski przyczynił się bardzo do podjęcia przez Sejm RP tak ważnej
dla Związku uchwały odrzucającej w pierwszym czytaniu
projekt PiS-u. I Kongres Polskiego Związku Działkowców pokazał także siłę i jedność działkowców z całej Polski, a podjęte Stanowiska i Apele przyczynią się do
dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Dziękujemy i życzymy Panu Prezesowi i wszystkim
Członkom Krajowej Rady PZD dużo zdrowia, wytrwałości w działaniu, wszelkiej pomyślności oraz wszystkiego
najlepszego.
Z działowym pozdrowieniem
OZ w Kaliszu

Kalisz, 17 lipca 2009 r.
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VIII. Media na I Kongresie PZD
Na pierwszy, historyczny Kongres PZD przybyli przedstawiciele zarówno mediów regionalnych, którzy korzystając z zaproszenia Okręgowych Zarządów przyjechali
z różnych części Polski, a także zaproszeni przez KR PZD
przedstawiciele ogólnopolskich agencji informacyjnych,
dzienników, stacji radiowych i telewizyjnych. Wśród nich
znaleźli się zarówno gorący zwolennicy uwłaszczenia
wszystkiego co można jeszcze w Polsce uwłaszczyć, jak
i Ci, którzy rozumiejąc znaczenie ROD dla życia gospodarczego i społecznego kraju i UE, a także akceptując opinie działkowców na temat projektu PiS – podchodzili do
tematu Kongresu jakim było „w obronie rodzinnych ogrodów działkowych” z pełnym zrozumieniem.
W czasie nieoficjalnych rozmów, dziennikarze nie ukrywali zaskoczenia nie tylko panującą wspaniałą atmosfera i profesjonalną organizacja Kongresu, ale również
przyjęciem zaproszenia przez tak liczne grono znamienitych gości – samorządowców, parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, związków zawodowych. Dla działkowców nie było zaskoczeniem przybycie tak licznej rzeszy gości. Przecież PZD działając w oparciu o dobrze ocenianą także przez większość władz miast i gmin ustawę
z 2005 r. – systematycznie z nimi współpracuje w kwestiach ekologii i zachowania terenów zielonych. Jest również znana z działań na rzecz społeczności lokalnych oraz
z tego, że będąc organizacją społeczną – łączy, a nie dzieli ludzi.
Najwyraźniej taki pogląd podziela również Marek Borowski (polityk, wieloletni działkowiec), który razem z prezesem KR PZD E. Kondrackim odpierali argumenty posła
A. Dery w czasie programu „po dwudziestej” – emitowanego na żywo po zakończeniu Kongresu w TVP INFO.
Swoiście interpretowane przez Posła A. Derę orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego, czy rzekomy monopol PZD,
to również tematyka, którą podjęli dziennikarze telewizyjni, w czasie ich południowego spotkania z prezesem E.
Kondrackim. Także w czasie popołudniowej konferencji
prasowej z udziałem Wincentego Kulika (W-ce przewodniczącego Kongresu, Prezesa OZ w Szczawnie Zdroju),
jak i Antoniego Kostrzewy (Prezesa OZ Mazowieckiego)
oprócz dementowania nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez PiS – E. Kondracki odpowiadał na
pytania dotyczące funkcjonowania PZD, powodu wyboru
terminu zwołania Kongresu, czy nie zaproszenia do jego
udziału posłów PiS.
Najwyraźniej zaskoczenia tak licznym gronem gości,
jednoznacznym stanowiskiem działkowców i logiczną,
rzeczową argumentację PZD – nie mógł ukryć dziennikarz TVN, jak i Polsatu. Starając się zachować rzetelność
dziennikarską zaprezentowali w czasie głównych, wieczornych wydaniach – z zupełnie niepotrzebną nutką ironii – zarówno stanowisko PiS, jak i PZD.

Z kolei dziennikarzy TVP INFO zaskoczył i zdziwił silny opór działkowców dla „zbawiennego” projektu PiS.
W swoich wypowiedziach działkowcy – uczestnicy Kongresu, jak i przebywający na działkach – przed kamerami
i mikrofonami śmiało krytykowali projekt PiS. Opowiadali się również kategorycznie za jego odrzuceniem oraz za
pozostawieniem obecnej ustawy i PZD w niezmienionym
kształcie. Wypowiedzi te, często bardzo osobiste, z dużym
ładunkiem emocjonalnym, pokazywały również, jak
ogromne znaczenie ma działka oraz ile radości wnosi
w ich codzienne życie.
Niektóre z zaproszonych mediów już w przededniu
Kongresu rozpoczęły informowanie o ważnej dla społeczeństwa tematyce jaką jest przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. TV Biznes nadający na ogólnopolskiej
platformie cyfrowej w czasie rozmowy z prezesem
E. Kondrackim emitowanej na żywo w południowym wejściu, czy poznańskie Radio Merkury w czasie rozmowy
z prezesem OZ w Poznaniu - Zdzisławem Śliwą prezentowały tematykę dotyczącą złożonego w dniu 23.03. 2009 r.
projektu PiS.
Także Gazeta Pomorska w rozmowie z Ryszardem Chodynickim („Ogrodów nie oddamy!”) informowały o ważnym dla działkowców wydarzeniu jakim jest obrona
ustawy o ROD i Pierwszy Kongres PZD.
Z kolei TVP Warszawa już w czasie trwania Kongresu
wyemitowała materiał poświęcony Kongresowi i problematyce z jaką boryka się PZD.
Także Radio Dla Ciebie oprócz przybycia na Kongres
poświęciło kilka wejść antenowych tematyce Kongresu.
W porannym bloku gościło Antoniego Kostrzewę (prezesa OZ Mazowieckiego), a w popołudniowym wejściu
– Radcę prawnego KRPZD Bartłomieja Piech. Z kolei na
pytania dziennikarza polskiego Radia Pr. I w kuluarach
Sali Kongresowej odpowiadał prawnik KR – Tomasz Terlecki. Także Bartłomiej Piech i Anna Hyrlik (starszy inspektor ds. mediów KR PZD) w czasie rozmów z dziennikarzami, jak i przy pomocy przygotowanych na Kongres materiałów informacyjnych przedstawiali sytuację
i stanowiska w sprawie projektu PiS.
W tym samym dniu także Polska Agencja Prasowa, Informacyjna Agencja Radiowa zrelacjonowały omawianą
na Kongresie tematykę jaką była „obrona rodzinnych
ogrodów działkowych”. Przedruki tych informacji można było przeczytać jeszcze w tym samym dniu na stronie
internetowej gazeta.pl,
(tekst „Związek Działkowców przeciw zmianie ustawy
o ogrodach działkowych”), gazecie prawnej, bankier.pl
(tekst „Działkowcy nie popierają projektu ustawy autorstwa PiS o ogrodach działkowych”), wiadomościach 24.pl
(„Trwa Kongres Działkowców”), Interii („Ostry protest
działkowców”) itd.
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Po zakończeniu Kongresu pojawiły się również publikacje poświecone I Kongresowi PZD również w wersjach
drukowanych. W związku z tym, że w większości są to

przedruki z PAP, poniżej prezentujemy tylko niektóre z
nich lub ich fragmenty.
(med.)

(IAR 2009-07-14 )
Trwa Kongres Działkowców
Działkowcy nie popierają projektu ustawy autorstwa
Prawa i Sprawiedliwości o ogrodach działkowych. Podczas pierwszego Kongresu Polskiego Związku Działkowców uznano, że proponowane przez PiS uwłaszczenie tych
terenów w rzeczywistości oznacza wywłaszczenie.
Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz
Kondracki uważa, że 70 procent tych ziem nie można
uwłaszczyć ze względu na stan prawny gruntów. Często
brakuje dokumentacji ich istnienia i powstania. Ogródki
działkowe funkcjonują mocą Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Uchylenie tej ustawy, zdaniem prezesa PZD, będzie oznaczać traktowanie tych gruntów jako
ogrody dzikie.
Eugeniusz Kondracki dodaje, że wielu ogrodów działkowych nie ma w planach zagospodarowania przestrzennego miast, albo są położone na takich terenach, gdzie
tych planów nie ma. Kolejnym czynnikiem, którzy może

oznaczać wywłaszczenie, to roszczenia osób trzecich do
tych ziem.
Prezesowi Kondrackiemu nie podoba się również pomysł PiS-u zakładający likwidację Polskiego Związku
Działkowców. Związkowcy nie chcą wprowadzania żadnych zmian w systemie użytkowania ogródków.
Projekt ustawy autorstwa PiS-u zakłada, że emeryci,
renciści, wdowy oraz wdowcy będą mogli wykupić grunty za jeden procent ich wartości. Pozostali dostaną 10 procent bonifikaty za każdy rok użytkowania działki. Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 99 procent wartości gruntu. Projektowi sprzeciwiają się pozostałe kluby
parlamentarne. Nie popiera go również rząd.
W Polsce jest blisko milion tego typu działek. Zajmują
one powierzchnię prawie 44 tysięcy hektarów. Blisko połowę użytkowników tych gruntów stanowią emeryci i renciści.

(PAP 2009-07-14) – fragmenty informacji
Związek Działkowców przeciw zmianie ustawy o ogrodach działkowych
„2600 członków Polskiego Związku Działkowców zebrało się we wtorek w Warszawie na I Kongresie swej organizacji. Chcą bronić swego związku przed likwidacją,
co przewiduje projekt ustawy autorstwa PiS o ogrodach
działkowych. PiS odpiera zarzuty i powołuje się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował
obowiązkową przynależność działkowców do PZD.
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przekonywał na konferencji prasowej, że projekt PiS z 23 marca tego roku,
który zakłada uwłaszczenie użytkowników działek oraz
likwidację PZD, doprowadzi do likwidacji ogródków
działkowych. Dlatego – zdaniem działkowców - Sejm powinien projekt ustawy odrzucić.
Projekt PiS przewiduje m.in., że zakładaniem ogrodów
działkowych zajmą się gminy, proponuje możliwość wykupienia działek przez użytkowników za 1 proc. ich wartości.(…)
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na początku lipca. Kluby poselskie, z wyjątkiem PiS, opowiedziały się za
jego odrzuceniem. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć
jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu.
W opinii prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, projekt jest próbą zlikwidowania ogrodów działkowych. „Bo

jak inaczej określić zagrożenie dla istnienia rodzinnych
ogrodów działkowych, likwidację Polskiego Związku
Działkowców i nacjonalizację jego majątku, wreszcie wywłaszczenie działkowców z ich prywatnego majątku
i ustawowe otwarcie drogi na wyrzucanie ich z działek”
– mówił Kondracki podczas obrad kongresu.
Według niego, projekt obiecuje uwłaszczenie działkowców, ale „faktycznie jest projektem wywłaszczającym
działkowców”. W większości przypadków sprzedaż działek jest niemożliwa z uwagi na stan prawny gruntów, ponadto ogrody działkowe nie są uwzględniane w planach
zagospodarowania przestrzennego – uważa Kondracki.
Prezes przekonywał na konferencji prasowej, że obecna
ustawa gwarantuje m.in. prawo do działek, skutecznie zabezpiecza przez likwidacją ogrodów oraz zapewnia ochronę przed roszczeniami do gruntów zajętych przez
działkowców. Podkreślił, że ponad 619 tys. działkowców
złożyło podpisy o zachowanie ustawy w obecnym kształcie. (…)
Kondracki odpierał na konferencji prasowej zarzuty
o to, że PZD jest monopolistą, dodając, że związek jest
przeciwny temu, aby „gotowe” ogrody działkowe, bez
pytania o to działkowców, przekazywać komuś innemu".
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W kongresie wzięło udział ok. 2600 osób reprezentujących prawie 5 tys. ogrodów działkowych z całej Polski.
Uczestniczyli w nim także przedstawiciele rządu i posło-

wie - obecny był m.in. wicepremier Waldemar Pawlak
oraz wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński.

(Trybuna Nr 164 (5899)/Środa/ 15 VII 2009 r.)
Kongres Polskiego Związku Działkowców błaga o pomoc
Likwidatorskie zapędy PiS
Chcieliśmy, żeby nasz głos został wreszcie usłyszany
i wzięty pod uwagę - powiedział Eugeniusz Kondracki,
prezes Polskiego Związku Działkowców, podsumowując
wyjątkowy Kongres PZD. Wyjątkowy, bo pierwszy
w 120-letniej historii rodzinnych ogrodów działkowych
w Polsce, kongres odbył się wczoraj (14 bm.) w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Statut zobowiązuje Krajową Radę do zwołania kongresu w sytuacji nadzwyczajnej, a taka powstała po złożeniu
przez Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy, który
– pod pozorem uwłaszzenia działkowców za symboliczną
sumę – zakłada likwidację Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizację jego majątku.
Ponad 2600 delegatów, wspieranych przez blisko 50 postów ze wszystkich opcji politycznych oprócz PiS-u oraz
działaczy samorządowych, zaprotestowało przeciwko takim pomysłom. W przyjętym „Stanowisku” napisali, że
w związku ze złożeniem przez posłów PiS do laski marszałkowskiej projektu ustawy o ogrodach działkowych,
bardzo krytycznie ocenionego przez kluby parlamentarne
PO, Lewicy, PSL, SDPL - Nowa Lewica, I Kongres Polskiego Związku Działkowców stwierdza, w imieniu milionowego środowiska działkowców, że propozycja PiS jest
próbą zniszczenia ponad stuletniego polskiego ruchu
działkowego oraz rozparcelowania gruntów.
– Posłowie PiS nie są w stanie w żaden sposób zagwarantować, że uwłaszczenie obejmie co najmniej większość

polskich działkowców. Tym bardziej, że zgłoszone propozycje są sprzeczne z Konstytucją, gdyż nie tylko zmierzają do likwidacji samorządnej i samodzielnej organizacji
społecznej oraz zakładają nacjonalizację majątku społecznego, ale również zmuszają gminy do sprzedaży swojego
majątku za bezcen, co z pewnością zostanie zaskarżone
do Trybunału Konstytucyjnego i zablokuje jakiekolwiek
uwłaszczenie – czytamy w Stanowisku.
W „Wystąpieniu Kongresu do Prezydenta RP”. działkowcy proszą o podjęcie zdecydowanej interwencji
w sprawie bezprzykładnych działań partii „Prawo i Sprawiedliwość” mających znamiona zamachu na konstytucyjne prawa i wolności Polskiego Związku Działkowców
oraz jego członków.
Dlaczego małe, bo średnio 300-metrowe działki wzbudzają aż takie zainteresowanie polityków? Gdy tę powierzchnię pomnożymy przez 964 tysiące 682 – bo tyle
jest ogródków, często na bardzo atrakcyjnych, wielkomiejskich terenach - zrozumiemy, że chodzi o ogromne pieniądze za miejsce pod inwestycje. W samej Warszawie, rządzonej przecież nie przez PiS, toczy się obecnie 171 spraw
o wywłaszczenie na rzecz miasta ogród¬ków działkowych. Gdyby zlikwidowano Polski Związek Działkowców, ich posiadacze byliby bez szans. A my, pozbawieni
zielonych płuc – dusilibyśmy się w coraz gęstszej betonowej dżungli.
(KAZ)

(Tygodnik Nowy -21 lipca 2009r.)
Sejm odrzucił projekt PiS. Działkowcy znowu mogą spać spokojnie.
Zamachowcy nie mieli szans
Jeszcze nigdy w ponad stuletniej historii ogrodnictwa
działkowego w Polsce nie przeprowadzono takiej inicjatywy. We wtorek, 14 lipca w warszawskiej Sali Kongresowej na I Kongresie Polskiego Związku Działkowców
spotkało się około trzy tysiące osób. Powód był szczególny – stan zagrożenia dla ogrodów, działkowców i związku wynikający z nowych propozycji uwłaszczeniowych
posłów PiS.
***

Złożony w Sejmie projekt ustawy o ogrodach działkowych określany był przez autorów jako „panaceum” na
wszelkie bolączki ogrodów i działkowców. PiS chciał
uwłaszczyć działkowców oraz zmienić ponad stuletni
ustrój ogrodów.
Maria Fojt wiceprezes okręgowego zarządu PZD w Pile: – W projekcie chodziło głównie o uchylenia ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych, likwidację samodzielnej i samorządnej organizacji działkowców – PZD,
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nacjonalizację majątku samorządu działkowców, komunalizację prywatnego majątku działkowców, podporządkowanie ogrodów gminom oraz komercjalizację gruntów
ogrodów. Mówiąc krótko ustawa doprowadziłaby do tego, że większość ogrodów, zwłaszcza w dużych miastach
znikłaby z powierzchni ziemi.
Proponowane przez PiS uwłaszczenie zdaniem działaczy PZD to fikcja. Nie oznacza bowiem nadania własności
działki, a jedynie prawo do złożenia wniosku ojej odpłatny wykup. Ostateczną decyzję miałyby podjąć gminy.
Większość z nich jednak nie zgodziłaby się oddać własności za 1 proc. wartości, bo to zwyczajne rozdawnictwo.
Zwłaszcza, że pomysłodawcy ustawy nie zaproponowali
samorządom żadnych rekompensat za straty.
Według projektu z możliwości wykupu wyłączeni byliby działkowcy z ogrodów objętych roszczeniami, nie ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego oraz
ogrodów o nieuregulowanej sytuacji prawnej. W efekcie
znakomita większość działkowców (według badań związku 70 proc.) nie miałaby żadnych szans na wykup swoich
działek.
***
Otwierając Kongres prezes PZD Eugeniusz Kondracki
w swoim wystąpieniu powiedział m.in.
– Niedawno minęła 20 rocznica wyborów z 4 czerwca
1989 r. Ten jubileusz skłania do podsumowań i refleksji.
Jakie były te lata dla polskich działkowców, ogrodów i ich
Związku? Odpowiedź nie jest łatwa. Z jednej strony w minionych latach mieliśmy wiele radosnych wydarzeń, jak
chociażby stulecie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, czy najważniejsze – uchwalenie ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Z drugiej strony nie brakowało sytuacji dramatycznych, z których jednak wychodziliśmy
zwycięsko. Mijające lata były okresem nieustannych ataków na Związek, ogrody i działkowców. Przygotowując
ten Kongres obliczyliśmy, że w wolnej Polsce funkcjonowało już 10 projektów ustaw, które w mniej lub bardziej
zawoalowany sposób zmierzały do likwidacji ogrodów
działkowych i usunięcia działkowców z zajmowanych
przez nich terenów. Zmiany społeczno-gospodarcze spowodowały, że wykształciło się wpływowe lobby „amatorów” terenów zajmowanych przez działkowców, które
zawsze znajdowało pewną grupę posłów skłonnych poprzeć likwidację ogrodów.
Zagrożeni potrafiliśmy się zjednoczyć i pokazać, że idea
ogrodnictwa działkowego jest wspierana przez potężny
ruch społeczny, który powinien być traktowany przez władze w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. Udowodniliśmy to broniąc swych praw w 1990 r. i przy okazji
późniejszych projektów ustaw, udowodniliśmy zabiegając w 2005 r. o uchwalenie ustawy o ROD, udowadniamy
to dzisiaj, gdy posłowie PiS – idąc śladem swych zapomnianych przez historię poprzedników – znowu chcą zagrozić prawom miliona polskich rodzin.
***

Dla środowisk działkowych w Polsce Kongres był wielkim wydarzeniem. Zjechało około 2600 przedstawicieli
środowisk działkowych i 400 gości. Wśród przybyłych
gości znaleźli się m.in. Wicemarszałek Sejmu Jerzy
Szmajdziński, Wicepremier Waldemar Pawlak, Przewodniczący Klubu Lewica Grzegorz Napieralski, liczni parlamentarzyści, samorządowcy (wśród nich prezydent Piły
Zbigniew Kosmatka i burmistrz Chodzieży Jacek Gursz),
szef Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny oraz szef
OPZZ. Okręg pilski reprezentowała ponad 60-osobowa
delegacja.
Burmistrz Chodzieży Jacek Gursz - My w Chodzieży
od dawna wiemy, że działki to bardzo ważna rzecz. Dlatego nasi działkowcy mogą spać spokojnie. Posiadamy
plany zagospodarowania przestrzennego, który chroni
ogrody, przekazujemy określone kwoty na działalność
ogrodów. Wiem, że za mało w stosunku do oczekiwań, ale
robimy to na miarę możliwości. Angażujemy się wspólnie
z ogrodami w przeróżne inicjatywy typu organizacja Dnia
Dziecka, wystawa plonów Korso, wczasy na działkach itp.
Traktujemy środowisko działkowe bardzo poważnie, a jeśli ktoś chce tu coś uwłaszczać, to nie myśli po gospodarsku. Poza tym mówienie o uwłaszczeniu to typowa
socjotechnika. Szukanie poparcia dla idei, które tak naprawdę w życiu nie mogłyby być zrealizowane.
***
Ruch działkowy wbrew orędownikom ustawy
o „uwłaszczeniu” nie jest wymysłem PRL. Ogrody powstały w połowie XIX wieku w Niemczech. Potem ruch
ten rozprzestrzenił się w całej Europie. W Polsce za początek zorganizowanego ruchu działkowego uznaje się powstanie ROD „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu w 1897 r.
Jeszcze starszy i chyba najstarszy w Europie jest ROD im.
Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim,
który powstał w 1823 r.
Polski ruch działkowy już przed II Wojną Światową był
zjednoczony w ogólnopolskiej organizacji i należał do
międzynarodowej organizacji działkowców, której zresztą był współzałożycielem. Dziś ogrody działkowe i narodowe organizacje działkowców działają w 15 krajach
Europy, w tym w 13 krajach UE i w 2 krajach nie zrzeszonych – w Szwajcarii i Norwegii. Są wspierane przez samorządy i władze państwowe. W Polsce mimo różnych
przeszkód funkcjonuje około pięć tysięcy ogrodów.
***
Spotkanie w Warszawie zaowocował wieloma dokumentami. Wypracowano na nim szereg stanowisk Kongresu m.in. w sprawie projektu ustawy PiS, powstało
wystąpienie do premiera i prezydenta w tej sprawie oraz
przesłanie do Parlamentu Europejskiego i UE, rządów
i parlamentów krajów – członków wspólnoty europejskiej
i do narodowych związków działkowców w Europie. Zredagowano dokument o jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i postawie PZD w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Mówiono też o znaczeniu ROD
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w czasach kryzysu gospodarczego i priorytetowych zadaniach Związku. Odbyła się dyskusja, w której głos zabierało wielu zaproszonych go¬ści. Przemawiali m.in.
senator Augustyn oraz prezydent Piły Zbigniew Kosmatka.
Zbigniew Kosmatka: - To był mój pierwszy raz w Kongresowej. Ogrom sali mógłby deprymować, ale kiedy pomyślałem, że zabrakłoby tam miejsca tylko dla pilskich
działkowców stwierdziłem, ze nie mas się czego bać,
można śmiało gadać. Przede mną występował Ryszard
Grobelny i wypunktował zagadnienia związane z samorządnością. Ja skupiłem się więc na tym, że ogrody to element ekosystemu miasta, zielone płuca. Nasze działki są
ładnie zagospodarowane i stanowią naturalną, najtańszą
dla miasta zieleń. Pożartowałem z podchodów pod próby
rozwalenia związku i rzekomej szczodrobliwości dla
działkowców. To wszystko przypomina mi działania pirotechnika amatora, który powinien pamię¬tać że sam się
może przy okazji wysadzić.

Piła nie po raz pierwszy pokazuje, że do działek podchodzimy pełnym sercem. Od początku i ja i Rada Miasta
wspieraliśmy działkowców. Uznajemy ważność tego rodzaju działalności.
***
Zaproszeni do Kongresowej parlamentarzyści z Lewicy,
PO, PSL, SDPL w swoich wystąpieniach byli negatywnie
ustosunkowani do projektu PiS. Uznawa¬li go za zagrożenie dla dalszego istnienia ogrodów działkowych w kraju. Dwa dni później, 16 lipca wieczorem odbyło się w
Sejmie głosowanie nad odrzuce¬niem w pierwszym czytaniu proponowanego projektu PiS. Wielu działkowców
śledziło ten epizod z zapartym tchem. W końcu wszystko
stało się jasne. W gło¬sowaniu wzięło udział 430 posłów.
Za odrzuceniem projektu było 275 posłów (191 z PO, 40
z Lewicy, 30 z PSL itp.) przeciw 154 (141 z PiS), wstrzymał się 1 poseł. Widmo likwidacji ogrodów i związku zostało więc odsunięte. Przynajm¬niej na jakiś czas.
Anna Czapla-Furtacz

(Tygodnik katolicki NIEDIELA Nr 29(796), 19 lipca 2009)
Z Jasnej Góry na kongres w Warszawie
Ciągle walczą o godność swojej Ojczyzny, bronią świętej polskiej ziemi i ukochanych Rodzinnych Ogrodów
Działkowych, rozsławiając ich zdrowotne walory i niepowtarzalne piękno.
Dzień 8 września 2007r. był niezwykłym dniem w historii ruchu działkowego w Polsce, gdy w uniesieniu religijno-patriotycz¬nym ponad 5 tys. działkowcówpielgrzymów w zwartej kolumnie w żółto¬zielonych chustach ze sztandarami swoich ogrodów i okręgów stanęło
przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej
Królowej Pol¬ski na Jasnej Górze, prosząc w żar¬liwej
modlitwie o błogosławieństwo i opiekę nad rodzinnymi
ogrodami działkowymi i ich związkiem naro¬dowym oraz
o uchronienie przed rozgrabieniem i likwidacją. Podczas
Mszy św. dziękczynnej prezes związku mgr inż. Eugeniusz
Kondracki uroczyście odczytał „Akt Zawierzenia w Opiekę Matce Bożej Ogrodów, Związku oraz Związkowców”.
Od tego pamiętnego dnia minęły prawie 2 lata, ale w pamięci dział¬kowców i ich rodzin historyczna piel¬grzymka na Jasną Górę do Matki Bożej ciągle pozostaje w
sercach i pamięci oraz w modlitwie.
Ruch dziadkowy w Europie powstał ponad 180 lat temu, a w Polsce pod zaborami w Kuźminie Wielkopolskim
i od początku nabrał charakteru naro¬dowo-patriotycznego, ciągle rosnąc w siłę. To tu Polacy mieli swoją Ojczy¬znę, gdzie mogli głośno rozmawiać w ojczystym
języku swoich ojców i dziadów.
Aktualnie w Europie istnieją naro¬dowe związki działkowców w 15 pań¬stwach wraz z Polską; Polski Związek

Działkowców jest członkiem Biura Międzynarodowego
Ogrodów Dział¬kowych i Rodzinnych, które powstało 3
października 1926 r. w Luksembur¬gu.
Na XXXV Kongresie Działkow¬ców w Krakowie pod
koniec sierpnia 2008 r. przyjęto rezolucję w sprawie przyszłości ogrodów działkowych w Europie. Rezolucję tę
rozdystrybuowano m.in. do przewodniczącego J.M. Barroso, Komisji oraz organów rządowych państw, z których
pocho¬dzą członkowie.
Dziś w Europie ponad 12 mln osób posiada ogródki działkowe o łącznej powierzchni 1400 km2. Polski Związek
Działkowców aktualnie zrzesza ponad milion rodzin, posiadających 966 000 ogrodów działkowych, śmiało można
zaznaczyć że 3-4 mln osób korzysta z działek w Polsce.
1 marca 2004 r. weszła w życie Konwencja Florencka,
którą Polska podpisała i ratyfikowała 1 stycznia 2005 r.
Dodam, że u jednej z jej pod¬staw leży utworzenie terenów natu¬ralnych, podkreśla się działanie do ogólnej poprawy funkcjonowania środowiska w miastach
europejskich poprzez promowanie długoterminowe¬go
planowania w dziedzinie ochrony środowiska na szczeblu
lokalnym, mówi się o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom
wyrządzonym środowisku naturalnemu. Konwencja została opracowana przez Radę Europy.
Polski Związek Działkowców jest samorządną, pozarządową organizacją społeczną, a kwestie działek i
dział¬kowców reguluje Ustawa o działkach rodzinnych z
8 lipca 2005 r., której projekt był napisany przez Polski
Związek Działkowców i dyskutowany w tym środowisku.
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kosztowała ok. 10 tys. zł, dla większości suma nieosiągalna.
Będzie to natomiast raj dla bogatych czy powiązanych
z obcym kapitałem. Będzie można m.in. budować wille,
pałace, prowadzić działalność gospodarczą, a ostatecznie
bogacić się na nabytej ziemi.
W związku z powyższym w całej Polsce odbywają się
zebrania i konferencje w obronie tożsamości naro¬dowej,
jakimi są działki. 3 czerwca br. odbyła się w okręgu szczecińskim konferencja (przy ul. Derdowskiego), którą otworzył prezes Tadeusz Jarzębak. W obszernym referacie
przedstawił, jakie wielorakie korzyści przynoszą dziatki.
Mówił o prawnych zagadnieniach w projekcie wniesionej
ustawy do Sejmu, łamiącej wszelkie prawa konstytucyjne,
omówił sytuację ogrodów działkowych w okręgu i plany
na przyszłość. W licznych wystąpieniach działkowców
i gości mówiło się, jakim dobrem powszechnym są rodzinne ogrody działkowe, szczególnie w okresie kryzysu i bezrobocia, oraz potępiono nieodpowiedzialne poczynania.
W zaistniałej sytuacji Krajowa Rada PZD sięgnęła po statutowe uprawnienia i postanowiła zwołać 14 lipca br. Kongres PZD w Warszawie. Przedstawiciele wszystkich
ogrodów w Polsce, w liczbie do 3 tys. osób, zajęli stanowisko w sprawach istotnych dla działkowców, ogrodów
i Związku.
Tadeusz Grygiel

Posiadając ogromną wiedzę i doświadczenie, związek
współpracuje ze Związkami Europy, nie można pominąć
Japonii, realizuje szlachetne i wzniosłe cele, ciągle idąc
z postępem cywilizacji. Działki mają służyć celom aktywnego wypoczynku, rekreacji, a przede wszystkim produkcji owoców i warzyw.
Niestety, poraz któryś z kolei w tym roku został wniesiony pod obrady Sejmu projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posła PiS Andrzeja Dery. Poprzednie
podobne projekty były odrzucane przez Sejm i działkowców. Nie zagłębiając się w szczegóły, chodzi o możliwości preferencyjnego wykupu na własność działek,
a dokładniej wygaszenie praw Polskiego Związku Działkowiczów do gruntu oraz likwidację struktury organizacyjnej, która ostatecznie doprowadzi do samounicestwienia ogrodów poprzez rozdrobnienie gruntu między
podmioty o różnych formach władania gruntem. Nastąpi
tendencja do obrotu działkami, a wówczas to, co zostało
stworzone przez wiele pokoleń, będzie zniszczone. Projekt wiąże się z dużymi kosztami związanymi ze zmianą
form użytkowania, tj. gruntu pomiarów, koszty notarialne,
katastralne, administracyjne itd. Dla skromnie zarabiających ludzi, emerytów, rencistów, bezrobotnych, wielodzietnych stoi przeszkoda administracyjno-biurokratyczna
nie do pokonania. Jak obliczono, 300 m2 działka będzie

IX. Głosowanie w Sejmie nad odrzuceniem
projektu PiS
Wyniki głosowania
w Sejmie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych
46 posiedzenie Sejmu, dnia 16 lipca 2009 r. godzina 21.16
W głosowaniu udział wzięło 430 posłów
Za odrzuceniem projektu PiS głosowało 275 posłów, przeciw głosowało 154,
wstrzymał się 1 poseł, nie głosowało 30.
Wyniki głosowania klubów

Klub/koło
PO
PiS
Lewica
PSL
Niez.
Polska XXI
SDPL-NL
DKP SD

Liczebność
207
153
42
31
14
6
4
3

Głosowało

Za

192
142
40
30
13
6
4
3

191
1
40
30
6
4
3
163

Przeciw
1
141
6
6
-

Wstrzymało się

Nie głosowało

1
-

15
11
2
1
1
-

Od Redakcji:
Do Krajowej Rady PZD wpływa wiele listów wyrażających radość i satysfakcję płynącą z odrzucenia przez Sejm
projektu PiS. Zamieścimy je w kolejnych Biuletynach.

W tym numerze Biuletynu publikujemy jeden list, który
oddaje wszystkie oczekiwania działkowców.

Szanowny Pan Prezes
Eugeniusz Kondracki
Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada
Z wielką nadzieją i ogromnym niepokojem oglądałam
wczoraj (16 lipca) transmisje z obrad Sejmu RP w TVP
INFO, śledziłam wiadomości w innych programach, bo
chciałam wiedzieć jak przebiega i jaki końcowy efekt ma
w Sejmie PiS-owski projekt ustawy o ogrodach działkowych. Niestety, nie było nawet wzmianki, że taki projekt
miał być rozpatrywany.
Dziś rano drogą telefoniczną działkowicze powiadamiają się wzajemnie i oddychają z ulgą. Wielu, z którymi już
kontaktowałam się, są jednomyślni: trzeba pogratulować
sukcesu i podziękować tym, którzy pomogli działkowiczom wygrać batalię.
Nikt nie wątpi w to, że największe zasługi w tych działaniach należą do Pana, Panie Prezesie. To Pańskie starania, Pana upór i odporna postawa wobec tych co szkalowali Pana i nasz Związek zaowocowały NASZYM

wspólnym zwycięstwem, odrzuceniem ustawy proponującej likwidację PZD, a w następstwie likwidację Ogrodów
Działkowych.
Panu i na Pana ręce wszystkim, którzy wspierali Pana
i w efekcie obronili słuszną sprawę składam w imieniu
własnym, oraz rzeszy działkowiczów ROD „BRATEK”
w Stawiskach serdeczne gratulacje, podziękowania, pozdrowienia i życzenia dalszych sukcesów.
Wierzymy, że w obronie naszej sprawy, naszych ogrodów, wielkie znaczenie miała modlitwa wielu tysięcy
działkowców podczas I Pielgrzymki Działkowców na Jasną Górę, której gorących słów nikt chyba nie zapomni
i będzie przypominał często, także teraz, w momentach
zagrożenia. Wierzymy, że modlitwa w dobrej, słusznej
sprawie zostaje wysłuchana i Bóg nas nie opuszcza.
Z działkowym pozdrowieniem
/-/ Zofia Chmielak
Prezes Zarządu ROD „Bratek” w Stawiskach
Członek Prezydium OZP PZD w Białymstoku
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