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Szanowny Panie Przewodniczący 

Całe społeczeństwo z wielkim zrozumieniem i wielką troską niesie 
pomoc dla ludzi III wieku, dla ludzi przebywających na emeryturach, 
rentach, ludzi często schorowanych, niepełnosprawnych, dla których w dniu 
12 stycznia 2014 r. grała „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy". 

Niedawno przed świętami Bożego Narodzenia członkowie polskiego 
Parlamentu - posłowie i senatorowie - prawie jednogłośnie uchwalili nową 
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, którą podpisał Prezydent RP, 
z mocą jej obowiązywania z dniem 19 stycznia 2014 r. 

Odetchnęliśmy z wielką ulgą, że nareszcie nasze władze solidarnie 
pozwoliły nam uprawiać działki ogrodnicze, że nie pozbawiono nas 
dotychczasowego dorobku i pozwolono nam zrzeszać się nadal w Polskim 
Związku Działkowców, zachowując historię i tradycje ruchu działkowego. 
Ale broni nie złożyli niektórzy przedstawiciele Związku Miast Polskich, 
wywodzący się szczególnie z dużych aglomeracji miejskich, chcąc rozwijać 
miasta kosztem gruntów, od wielu lat użytkowanych przez działkowców. 

Panowie - na obecnym etapie rozwoju nie liczą się betony, blokowiska -
społeczeństwo polskie docenia zdrowe powietrze, zdrową przyrodę i zieleń 
w miastach, które chcecie likwidować - idąc po najniższej linii oporu -
likwidować, co dobrze służy ludziom dobierając się do gruntów 
zagospodarowanych, uzbrojonych technicznie - więc po co wysilać się, gdy za 
parę groszy można mieć dobrą lokalizację i drogo sprzedać deweloperom, 
czy innym inwestorom - grunty uprawiane przez działkowców. 

Taką politykę Związku Miast Polskich nie akceptujemy, jest to polityka 
godna potępienia i godząca w interes polskich rodzin i polskiego społeczeństwa. 
Dlatego też zwracamy się do Pana Ryszarda Grobelnego Przewodniczącego 
Związku Miast Polskich o zaniechanie walki z działkowcami, z rodzinami 
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Waszych miast, dla których działka jest sensem ich życia rodzinnego i stanowi 
azyl do wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. 

Walczyliśmy o tę ustawę, o zachowanie naszego Związku, przez kilka lat 
wałczyliśmy o dobro mieszkańców naszych miast i walczyć będziemy 
do pozytywnego skutku w każdej sytuacji, w której nasz głos będzie się liczyć 
i będzie mógł stanowić o prawie w zarządzaniu. 

Panowie, członkowie ZMP - pozwólcie nam uprawiać działki 
w spokoju, a my będziemy odpłacać miastu kwiatami i zielenią upiększając 
jego wizualną szatę. 

Opole 13 stycznia 2014 r. 


