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*' sprawie integrocji *rodowiska polskich dzialkowcdn'

Rodzinne Ogrody Dzialkorve odgryrvajq w naszym Srodowisku rva2na rolg w
ksztattowaniu u'izerunku naszego rvojewodawa, niejednokr.otnie slanorviac
jedyne tereny zielone w miastach.

Ruch dzialkowy na Slqsku liczy ponad 100 lat - ogrody zakladaly przedo
wszy stkim zak.lady pracy, zaz\ryczaj na terenach po przernysio*'-v-ch. Dzieki
ogromowi pracy dziaikowc6w tereny te zostal,v doprowadzone do rvladciwego
stanu. Dzisiaj Dzialkowci mog4 ciesz.v6 siq z zagospodarorvanych dzialek
rodzinnych oraz dobrej infrastruktury ogrodowej, ulatwiaj4cej peine korzystanie z
wszystkich walorow u-'r poczynkorvych i rekreacl,jnych.

W calym oklesie funkcjonowania ogrodow w szczeg6lnosci w pamigci
dziatkow-c6w zostal ostatni okres, w kt6rym stoczono walkg o mo2liwoji
dalszcgo {unkcjonowania oraz roz-woj u rodzirLnych ogrod6w dzialkowych. Walka
ta zakoficzl4a siE zr+_vciestwem. czego efektem jest nowa ustawa o ROD przyjgta
przez Sejrn RP w dniu 13.12.2013r. Nowa regulacja ma szczegolne znaczenie,
odpowiada ona oczckiwaniom spoleczefistwa bowiem jej lilarem b1,i proj ekt
obywatelski, pod kt6rym podpisab siq prawie milion os6b. W tym rniejscu
konieczne jest podkreSlenie, i2 sukces ten m6gl zostai osi4gnigtv uvlqcznie
dzigki jednoSci ruchu ogrodnictwa dzialkowego. Dzialkorvcy podczas calej
procedur;- ustawodarvczej pokazali svvojq silg wla6nie dziEki integracji i jedno6ci.

Polski Zrvi4zek Dziaikorvc6w w pclni realizuje idee spoleczenstwa
oby'w'atelskicgo - zajmujemy sig u,aZnq dla du2ej czgsci spoieczenstwa s{'er4
i.ycia rodzirry. Dlatego nic mo2na pozwolic, aby jakiekolwiek czynniki
przycqnily siq do rozbicia jednodci dzialkowc6w. Byiby to. pier*,srry krok do
zniszczenia calego dorobku ruchu dzialkoweso, nie tylko na Slasku ale i w calej
Polsce. -l'1'lko 

s.ilna og6lnopolska organizacja mo2e skutecanie bronii prarv
dzialkowcirw oraz mie6 jakikolwick wplyn, na regulacje prawne dorycz4ce
rodzinnych ogrod6w dzialkowych.

integrac,ja irodowiska dzialkowc6w i jedno6i ruchu ogrodnictwa
dzialkowcgo to najcenniejsze rvartodci, o kr.ore rvarto dbai i zachowai.

Nie dajml sig nigdy podzieiii!
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