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S'TANOWISKO
ohpgowego zuz4ihr opolskiegoPzD w sprawiedarszego
funkcjonowaniaPolskieg
o Zw\zku Dzislkowcfw

Ruch ogrodnictwa dzialko'wego zabiegal jeszcze w okresie
miqdanvojennym o posiadanie reprezentantainteres6w dzialkowych nh forum
og6lnopolskim. Ogrody dzialkowe ronvijaly sie przez r6zne organizacje
spolecznew r62nych Srodowiskach,gdzie istnialo zapotrzebowanie spoleczne
na dzialki ogrodnicze - dla u4yskania zdrowej fwno$ci i poprawy zdrowia
szczeg6lnie ludzi w podeszlym wieku. przykladem tego mojze by6 ogr6d
dzialkowy pod nazwe ,X4piele Slonecme" w Grudziqdnt, zaloaony lg0 lat
temu przez szpitalnych lekarzy je&o jeCnej z form rekreacyjnej os6b
po przebytych chorobach. Ogr6d ten firnkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Ruch dzialkowy rozwijal siQ, a dzialkowcy
odczuwali brak swego
pruedstawicielstwa, stqd te| og6lnoporskie stowarryszenie ogrod6w
dzialkowych cz5milo starania o u$tau,ow4regulacjq ogrodnictwa dzialkowego
w Polscei powolania swego reprezentantana szczebluog6lnopolskim.Dopiero
w latach 1980 -' 1981 na fali ,,odwilzy' wprowadzonejprzez,,solidarnofC"
spehily siQ oczekiwania dzialkowc6w, uchwaleniem przez Sejm ustawy
opracowniczych ogrodach dzialkowycb z dnia 6 maja l98l r., mocq kt6rej
powolany zostal Polski Ztxtqzek Dzia*kowc6w do koordynowania, zakladania
i reptezentowaniadzialkowc6wna forurmog6lnopolskimi miqdzynarodowym.
W okresie l0-cio lecia fiurJrcjorrowania
tej ustawy nast4pil dynamiczny
rozw6j ogroddw dzialkowych w wielu miejscowosciach,jako pomoc socjalna
dla rodzin dzialkowych. w tym okr,esieprzybylo w kraju ok. 350 tysiqcy
nowych dzialek, budowanych na rrieuzytkach, wysypiskach i odlogach.
w6wczas dzialkowcy stanowili darmowq silE zagospodarowywania
niechcianychdla parlstwateren6w,zam.ieniaj4c
je w kwitnqce ogrody.
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dzialki bez Ladnsj*k";;;;;
r panstwoje zabierzena
inne ,Jirr"" ::,::
Dlatego przeszkodq
w realizaqii rych il*o
cel6w jest porski zwi4zek
Dzialkowc6w - silna orgarriz-a"1a,
z mirion**
(a z rodzinamiokolo
4 miliondw of!) - kto"y
bardzo skutecJe "rr"*6w
od kilkunasru rat broni praw
ogrod6w i dzialkowc6w,
kt6rq zamjerza, sip znr.s2s7y6
aby dobrai sie
do gruntd*,Cr-moZemy siE
zgodzii na takie bezprawie,
na tak4grabiezmienia
stanowi4cegow_lasno$i
wielu potot"ri polak6w.
Szanowni poslowie K.lub6w parlamenhmych,
czy ten scenariusz
zniezai4cy do rozbicia ruchu
dziarkowego w polrce jest
zgodny z
pogl4dami i ideami
,l,ie krzywdzeniu ariulr.owc6w,, gloszonyrni waszymi
po wyroku
Trybunafu Konstytucyjnego.
Likwidacja rotJi"go
zvnryrat Dzialkowc.w
i nacjonalizacjalegomaiqdu jako
wsp6lnejwlasno$cimiliona polskich
rodzin to hariba i wstyd, to srabos
i wradz polskich,
bezprawni
e z-niszczyt
to wszystko, co dobrze sr'*y
"i"qpy"t
ubogim porskim
rodzinom
. zwracarny sig
do Pafrstwa- ocarmy wsp6rnie porskie
rodzinne ogrody dziarkowe, popierajqc
nasz obywatelski projekt ustawy o rodtzinnych
ogrodach dzialkowych. Miejcie
PanstwoodwagEstan4i po stronie pokrzywdrorry"h.
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