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S t a n o w i s k o 

działkowców uczjestników Walnego Zebrania . sprawozdawczego 
ROD im. .JMŁ£JM>. w 
w sprawie artykułu redaktora Marka Wielgo w Gazecie Wyborczej 
z dnia 26 lutego 2013 r. 

Działkowcy i ogrody działkowe od kilku lat są przedmiotem ataków 
najwyższych władz państwowych i sądowych, które uważają część swego 
społeczeństwa za wrogów rozwoju miast i szukają rożnych sposobów, 
aby zniszczyć dobrze działającą organizację pozarządową „Polski Związek 
Działkowców" — który walczy o poszanowanie praw jej członków 
i uszanowanie historii ogrodów działkowych w Polsce. Ogrody działkowe 
istnieją u nas ponad 100 lat, powstawały na nieużytkach rolnych, na odłogach 
i wysypiskach śmieci — które nasze Państwo nie było w stanie zagospodarować. 
Zrobili to działkowcy i ich rodziny — zamieniając bagna i nieużytki w kwitnące 
sady i uprawy roślinne, które pomagają rodzinom uzyskiwać zdrową żywność, 
miejsce na wypoczynek i na kontakt z przyrodą, szczególnie dzieciom 
z wielopokoleniowych rodzin. 
Zapytujemy — czy nasze Państwo tego nie rozumie, nie rozumie czym jest 
działka dla rodziny działkowej - jak głęboko jest zakorzeniona w ich sercach 
i całym życiu — ten 300 metrowy kawałek ziemi, który użyźnili, stanowi 
dla nich spełnienie części ich życia. A Państwo coraz bardziej obciąża swoje 
społeczeństwo finansowo i zamierza ich pozbawić tego, co dla nich jest 
najdroższe. Powstają wielkopłytowe osiedla mieszkaniowe, wybudowane 
w dużej mierze z materiałów szkodliwych dla zdrowia, gdzie mieszkańcy mają 
regenerować swoje zdrowie - właśnie na działce. / J 4 

Nie zgadzamy się z takimi zapowiedziami, które głosi w imieniu części 
polityków Platformy Obywatelskiej Pan Marek Wielgo^- „że dni Polskiego 
Związku Działkowców są policzone". Ten czarny scenariusz dotyczący 
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Związku i rodzinnych ogrodów działkowych jest wymierzony przeciwko całemu 
polskiemu ruchowi działkowemu, który obecnie oczekuje m.in. od prasy 
poparcia dla swoich racji i poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, 
a nie „wróżbity", który sam nie wie w jakim celu „sprężył swoje muskuły" — 
pisząc ten artykuł. 
Panie redaktorze, zabrakło Panu głębszego spojrzenia na problemy działkowców 
i na to czego oni oczekują — chcą dalej uprawiać swoje działki, mieć własną 
organizację i obrońcę swoich praw. O to będziemy walczyć. 
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