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Jaszewski Józef – Wiceprezes ROD „Metalowiec” w Nysie 

 

 

Serdecznie witam  

Pana Marszałka i Państwa prezydentów, i burmistrzów,  

a także moje koleżanki, i kolegów 

 

Nazywam się Józef Jaszewski i przyjechałem  Nysy, z ogrodu „Metalowiec”. Na początku 

chciałbym podziękować Panu Marszałkowi i jego sztabowi za zorganizowanie tej 

konferencji. Jest to pierwsza w Polsce tego typu impreza. Nazwałbym ją otwieraniem się 

samorządu na nasze środowisko.  

Słowa podziękowania kieruję również pod adresem Pana Bartłomieja Kozera, prezesa 

Okręgu Opolskiego za to, że nasza obecność tutaj jest jego również zasługą.  

Ogrody działkowe istnieją na całym świecie. Jesteśmy jednak jednym z bardziej liczących się 

państw, gdy idzie o ilość i jakość ogrodnictwa działkowego. Chcę jednak mówić o 

zjawiskach negatywnych. Te ogrody, które powstawały w okresie PRL były sponsorowane 

przez zakłady pracy. Takie były potrzeby pracowników, zresztą ogrody działkowe były 

częścią aktywności związków zawodowych.  Mój ogród – Metalowiec - istniał przy 

Zakładach Urządzeń Przemysłowych, które wykupiły 19 hektarów ziemi z przeznaczeniem 

na działki. Tak powstał ogród liczący 441 działek. Zakład ogrodził teren, założyć 

elektryczność, wybudował magazyn i biuro.  

Niestety ZUP upadł i dalsze funkcjonowanie ogrodu stało się możliwe dzięki pieniądzom 

działkowców. Płacą oni coraz wyższe składki, ale to i tak mało wobec potrzeb. Podobnie 

niewystarczające jest wspomaganie funduszu inwestycyjnego ogrodów przez Okręgowy 

Zarząd Opolski. A i bieżące wydatki mamy spore - szczególnie uciążliwe są dla nas opłaty za 

śmieci.  

Środki unijne dla ogrodów to bardzo mglista perspektywa. Podobnie jak budżety 

obywatelskie. Nasi działkowcy nie są tak mobilni, nie pamiętają PESELU, boją się podawać 

nazwiska, zresztą nie wiadomo jak to teraz będzie, z budżetem obywatelskim, gdy weszło 

RODO. Chyba, że w budżetach miasta byłaby rubryka „Ogrody działkowe”, a więc jakiś 

fundusz dedykowany dla nas.    

 13 grudnia 2018 roku  minęło 5 lat od uchwalenia ustawy o ogrodach działkowych. Było to 

wydarzenie o wielkiej dla nas doniosłości. Zebraliśmy blisko milion podpisów pod projektem 

obywatelskim ustawy. 17 artykuł tej ustawy zezwala na dofinansowanie ogrodów 

działkowcy.  Przecież działkowcy to mieszkańcy miast. . 

Dziękuję za uwagę. 

                                                                           Józef Jaszewski                          

 



“Ekologia, Rekreacja, Rodzina – rola ogrodów działkowych w życiu społecznym, województwa opolskiego, Polski i Europy” 
Konferencja - 8 maja 2019 r.  

 

[Wpisz tutaj] 
 

                                                                


