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Bogusław Dąbrowski 

Członek Polskiego Związku Działkowców 

w ROD im. Kmdr ppor. Jana Grudzioskiego w Gdyni 

 

 

 

                                                                                           Gdynia, dnia 09.03.2014 r. 

 

 

                                                                             Szanowny Pan 

                                                                             Ryszard Grobelny 

                                                                             Prezes 

                                                                             Związku Miast Polskich 

                                                                             Poznao 

 

 

 

Szanowny Panie! 

 

Zastanawiam się ile jeszcze musi do Związku Miast Polskich wpłynąd listów, apeli, 

stanowisk i protestów działkowców by przyszło opamiętanie i aby autorzy stanowiska 

z dnia 20 grudnia 2013 roku skierowanego do Prezydenta RP wycofali się z niego. 

Czyżby nikt w zarządzie ZMP nie czytał stanowisk kierowanych przez wielu włodarzy 

polskich miast, w których nie pozostawia się przysłowiowej suchej nitki na treściach 

Waszego stanowiska, prezentując całkowicie odmienne zdanie? 

Czyżby w biurze ZMP nie wiedziano, że skoro Prezydent RP bez zbędnej zwłoki złożył 

swój podpis pod nową ustawą o ROD to oznacza, że jest ona wolna od wad i zgodna z 

Ustawą Zasadniczą! 

Odnoszę wrażenie, że podjęcie walki z działkowcami, mieszkaocami polskich miast ma 

się jak ciągnięcie lwa za ogon – przyjemnośd może i wielka, ale niebezpieczeostwo 

jest jednak większe! 

Parafrazując powiedzenie Mikołaja Reja warto pamiętad, że działkowcy nie gęsi i swój 

rozum mają! 

Z medialnych wypowiedzi wielu przedstawicieli samorządu terytorialnego wynika, że 

wiedzą, jakim skarbem dla miast są nasze ogrody, które się hołubi! 

Apeluję o usankcjonowanie zapisów tej ustawy, bowiem posłowie wszystkich partii 

posiedli wymaganą prawem wiedzę zanim podjęli praktycznie jednogłośną decyzję 

uchwalając tą ustawę. 
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Nowa ustawa nie ogranicza w żaden sposób uprawnieo właścicielskich gmin do 

terenów zajmowanych przez ogrody działkowe. Piszą o tym wyraźnie włodarze wielu 

miast polskich w swych wystąpieniach do Prezydenta RP i ZMP! 

Jest ona także zwieoczeniem jedności polskich działkowców w walce o byd albo nie 

byd, o teraźniejszośd i przyszłośd ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Jestem przekonany, że  najbliższe Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich 

opowie się za ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. 

Za ustawą opartą na obywatelskim projekcie, pod którym zwoje podpisy poparcia 

złożyło ponad 924 tysiące Obywateli, w tym władze wielu miast.   

Jonasz Kofta w jednym ze swych utworów przypomniał wszystkim ludziom, jak istotne 

znaczenie ma kontakt człowieka z naturą. Zwrócił uwagę, że ogrody przynosząc 

wszystkim ukojenie są autentyczną ostoją człowieczeostwa, a czas przebywania w 

ogrodach staje się czasem darowanym samemu sobie będąc odpoczynkiem od 

codziennego, jakże często trudnego życia. 

„Pamiętajcie o ogrodach 

Przecież stamtąd przyszliście 

W żar epoki użyczą wam chłodu 

Tylko drzewa, tylko liście. 

Pamiętajcie o ogrodach 

Czy tak trudno byd poetą 

W żar epoki nie użyczy wam chłodu 

Żaden schron, żaden beton.” 

 

Swój osobisty list przesyłam drogą elektroniczną także do Pana Prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego oraz Wiceprezesów ZMP Panów Jacka Majchrowskiego, 

Marka Mirosa i Krzysztofa Żuka oraz przekazuję do wiadomości Prezesa Polskiego 

Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego i Prezesa Okręgowego Zarządu 

PZD w Gdaosku Pana Czesława Smoczyoskiego. 

 

                                                          Z działkowym pozdrowieniem 

 

                                                                Bogusław Dąbrowski 

 

 

                                                              

 


