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Bartłomiej Kozera  

Związek w wyborach do samorządów Opolszczyzny 

Samorządy to najważniejsze osiągnięcie polskiej demokracji w III RP. 

Powstawały w efekcie reform rządu Jerzego  Buzka w 1990 roku, jako władza 

niezależna od rządu. Jako najważniejszy element społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Tak się składa, że nasz działkowy los w największym stopniu właśnie od woli 

samorządów zależy – czy to będą kwestie dotacji celowych z art. 17 ustawy o 

rod z 13 grudnia 2013 r, czy kwestie związane z gruntami. Posłowie tylko co 

kilka lub kilkanaście lat wtrącają się w nasze życie. Samorządy na co dzień 

rozstrzygają nasze węzłowe sprawy. Jeśli musimy być aktywni w czasie 

wyborów do sejmu, to nasza aktywność, gdy idzie o wybory samorządowe, 

winna być szczególnie widoczna. I o tym chcę mówić. 

1. Wybory samorządowe nie mają charakteru politycznego. Nawet jeśli biorą w 

nich udział członkowie ogólnopolskich partii, to prezentują oni programy 

miejskie czy gminne a nie partyjne. I my wybieramy programy, więc nie 

powinniśmy się bać możliwości utraty apolityczności, to nam nie grozi, bo nie 

partie wybieramy. Grozić nam może bycie odsuniętym na margines życia 

społecznego swojego miasta czy powiatu, jeśli do wyborów się nie włączymy, 

albo jeśli będziemy głosować niewłaściwie. A my nie jesteśmy aspołeczni, 

przeciwnie chcemy z całej siły włączyć się w życie społeczne. 

Niestety u nas samorządy zostały upolitycznione. To znaczy, że komitety 

reprezentują często postacie znane z życia politycznego i to z partii, niekiedy 

wręcz zasiadających w sejmie. To myli. Ale przecież w Brzegu czy 

Głubczycach nie realizowany jest program PiS czy PO! W związku z tym nie 

głosujemy na żadną partię tylko na programy gminne, miejskie czy powiatowe. 

(samorząd lokalny lub wojewódzkie (samorząd regionalny).  Pewnie, że 
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program takiej czy innej partii jakoś wpływa na program samorządy, może 

mniej na  miejski czy gminny, ale bardziej na program samorządu regionalnego, 

bo kładziony jest nacisk na to, co ważne dla ogólnopolskiej partii, ale to jest 

tylko wpływ. Weźmy przykład Warszawy – czy trzecia nitka metra ma związek 

z PO lub PiS? Oczywiście, że nie, mimo iż kandydaci na prezydentów związani 

są z partiami politycznymi.    

Związek mieszałby się do polityki wtedy, gdy sugerowałby głosowanie na jakąś 

partię polityczną. Ale w wyborach samorządowych to jest niemożliwe, bo partie 

występują, jak starałem się pokazać, jedynie w tle, a my wybieramy programy 

komitetów, a nie partie. Niech nas to tło nie myli, patrzmy na programy.  

 

2. Jeszcze raz ten sam motyw, ale z innego punktu widzenia. W wyborach 

samorządowych Związek zachowuje apolityczność. Co to znaczy? Nie tyko 

dlatego, że nasi działkowcy są z lewa i prawa, są wierzący i niewierzący. Ale 

przede wszystkim wynika to stąd, że my reprezentujemy ideę ruchu 

działkowego, a ona ma się nijak do orientacji politycznych. Jest apolityczna, to 

znaczy może wystąpić w programie każdego ugrupowania. Oceniamy programy 

jako bliskie lub dalekie od naszych idei, kandydatów jako rozumiejących lub nie 

rozumiejących nasze cele. 

 Nie mamy wpływu na to jak zagłosują poszczególni działkowcy, to prawda. Ale 

powinniśmy mieć wpływ na co czym działkowcy się kierują, a powinni się 

kierować dobrem ogrodów działkowych. Jako związek interesuje nas przede 

wszystkim stosunek komitetów czy kandydatów do ruchu działkowego. W 

wyborach pokażemy naszą siłę lub słabość.  

Czego oczekujemy od siebie i działkowców?  .  
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 - Do wyborów powinni pójść wszyscy członkowie naszej organizacji. Udział 

działkowców jest konieczny. Jestem zdania, że każdy zarząd ROD winien 

wezwać do tego swoich działkowców.  Powinniśmy przyjąć stanowisko 

nakazujące działkowcom udział w wyborach. To jest najprostsza, ale konieczna 

forma aktywności.    

 - Najbardziej do wyborów włączają się ci działkowcy, którzy zdecydowali się 

stanąć do wyborów jako kandydaci na radnych. Popieranie własnych  

kandydatów jest naszym obowiązkiem. Oczywiście tych kandydatów, którzy 

interesują się działkami, ogrodami, którzy rozumieją sens ruchu działkowego. 

 - Większość działkowców to seniorzy, więc wspieranie instytucji senioralnych 

jest obowiązkiem wszystkich, którzy kandydują do władz samorządowych. 

Niech drugim kryterium wyboru będzie stosunek kandydatów do instytucji 

senioralnych. Jeśli państwo i samorządy interesują się młodymi ludźmi, budują 

przedszkola, szkoły to starzy interesują ich mniej. Starzy ludzie to problem ich 

samych i co najwyżej ich rodzin. Starość została sprywatyzowana. Tedy 

zwracajmy uwagę na to co kandydaci do władz samorządowych mówią na temat 

seniorów, co im mają do zaproponowania. To jest drugie, jak powiedziałem, 

obok stosunku do ruchu działkowego, kryterium oceny kandydatów. 

 

 3. Stawiamy na właściwych kandydatów, czyli takich którzy znają problemy 

ogrodów działkowcy, rozumieją działkowców. Co to znaczy? Ano to, że 

ubiegający się o władzę muszą wiedzieć, że 10% społeczeństwa Opolszczyzny 

to działkowcy. Stanowimy największą zorganizowaną społeczność w 

województwie, więc nasze aspiracje nie mogą być pomijane. A czego chcemy? 

Chcemy uprawiać działki w znośnych warunkach. W ogrodach z nawodnieniem 

i elektryfikacją. Działki to miejskie parki, których utrzymanie nic lub prawie nic 

nie kosztuje miasta. Chcemy, aby te ogrody - parki były w miarę nowoczesne. 
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Najmłodsze ogrody mają 40 lat, więc ogrodzenia i bramy wymagają 

odnowienia. Działkowcy sami wszystkiego nie zrobią.    

Zatem wsparcie kandydatów ma być świadome, oparte na faktach, prez co 

rozumiem  ich wcześniejsze dokonania, Oceniamy kandydatów przede 

wszystkim na podstawie dokonań. Tego co  już zrobili dla ogrodów. W drugiej 

kolejności dopiero na podstawie programów, bo to są słowa, Słowo stało się 

lekkie, łatwo przechodzi przez głowę. Żyjemy w epoce postprawdy – to jest 

dziwny czas bo teraz czyjeś subiektywne mniemania liczą się jako prawdy.  

Szukamy ludzi, którzy nas rozumieją. Nie dajemy się ponieść pozorom. Musimy 

działać odpowiedzialnie. Odpowiadać przed Związkiem.  

Wyniki wyborów zdecydują o stosunku samorządów do ogrodów działkowcy. 

Liczy się czas po wyborach.  

Jesteśmy absolutnie dalecy od tego, aby finansować jakąkolwiek kampanię. Czy 

to przez ulotki, czy wynajmowanie pomieszczeń. My dysponujmy pieniędzmi 

działkowców, ale oni dali nam te pieniądze na inne cele. Nawet kandydaci, 

którzy wydają się nam bardzo bliscy nie powinni na to liczyć.   

Konieczna jest równowaga w popieraniu. Nie możemy iść w jednym kierunku, 

popierać jednego kandydata, zapraszać na posiedzenia kolegiów tylko jakąś 

jedną opcję. Nie tego nam robić nie wolno. Jesteśmy różni a łączy nas idea 

ogrodnictwa działkowego. Nadto musimy myśleć o przyszłości, o sytuacji 

ogrodów po wyborach. Zbytnie zawierzenie jednej opcji, jednemu kandydatowi 

może się źle skończyć. Chodzi o to, aby zachować godność, a przez godność 

pojmuję odpowiedzialność, racjonalność, odpowiedniość i jedność.  

Jesteśmy jedną związkową rodziną i liczy się poczucie przynależności do tej 

rodziny.  

 

4. Myślę, że  kolegia  prezesów powinny odbyć spotkania  poświęcone analizie 

programów kandydatów na prezydentów, burmistrzów czy starostów. Jeśli 
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trzeba mogą zaprosić najbardziej liczących się kandydatami na prezydentów, 

burmistrzów i starostów, tak aby mogły wysondować ich stosunek do naszego 

ruchu, a potem  rekomendować wybór osoby najbliższej naszemu ruchowi. Jako 

związek możemy rekomendować jedynie.  

Upłynęło trochę czasu od przyjęcia ustawy o rod do chwili, gdy samorządy 

zaczęły nas finansować.  Mamy teraz szansę ten pozytywny trend wzmocnić, 

poprzez wybór przychylnych nam ludzi. Ogrody nie są eksterytorialne. Są w 

miastach. Działają na rzecz miast, więc mamy prawo domagać się 

uwzględnienia naszych oczekiwań, dawania wyrazu naszym preferencjom.   

Wybory powinny poprawić naszą sytuację, a nie pogorszyć, więc pamiętać 

trzeba o następnej kadencji po wyborach.  

I rzecz najważniejsza: wybory nie mogą być źródłem podziałów w naszym 

Związku. Wiem, że to trudny temat, ale tak go właśnie widzę –wybory 

samorządowe nie powinny nas podzielić. Mamy swoje prywatne preferencje, 

orientacje i zapatrywania. One są ważne, one są kryterium głosowania  przy 

wyborach parlamentarnych, ale odgrywają znacznie mniejszą rolą przy 

wyborach samorządowych. Może bardziej ważne są w dużych miastach, w 

których dominują partie. W Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu ściera się 

opozycja z partią rządzącą. Mniej ważne są podziały partyjne na prowincji. 

Błędem polskiego ruchu samorządowego  – jak wspomniałem - jest jego 

upolitycznienie, fakt że występują tu partie polityczne, takie jak w sejmie. To 

myli ludzi. Bo samorząd oznacza władzę niezależną od rządu. A gdy występują 

ogólnopolskie partie, to samorząd staje się zależny od tych partii i jej 

przywódców. To jest ten błąd, który sprawia, że budowa społeczeństwa 

obywatelskiego się ślimaczy..  

5. Bycie działkowcem to pewien stan ducha. Działka to nie tylko hobby, ale to 

pasja, więc wybory samorządowe i tylko one dotykają tego, co w nas istotne. 
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Kiedyś ogrody w Polsce były albo miejskie, albo zakładowe. Ich los nie zależał 

tylko od działkowców. Były dotowane albo przez miasto, albo przez zakłady 

pracy. Teraz powoli, na mocy nowej ustawy, wracamy do sytuacji, w której 

nasze ogrody uczynić chcemy przedmiotem troski także samorządu. Zbliżające 

się wybory są znakomitym sposobem na przybliżenie tej sytuacji. Mamy szansę 

wygrać wiele dla nas, działkowców. Są tylko dwa warunki do spełnienia:  

1. Wszyscy powinni pójść głosować,  

2. Powinni głosować na tych, którzy są nam bliscy. 

 Niby to niewiele, ale trzeba nam się zastanowić jak to uczynić, bo możemy 

wiele zmienić.  

                                                                                 Bartłomiej Kozera 

 


