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SITANOIVISKO
w sprawie integracii Srodowislkapolskich dzialkowc6w
i iedno5ci ruchu ogrodnictwr dzialkowego

o

grody dziatkowe otlgrywaiq wai,nq rolq w ksztattowaniu wizerunku woiew1dztwa
Slqskiego,nieiedno'krotniestanowiqc iedyne terenyzielone w miastach. Biorqc pod
uu,ag€, i2 ruch dzialkowy na Slqsk:uliczy ponad L00 lat warto siggnq1 do historii
powstania ogrod6w.Przedewszystkitmtworzyty je zaktady pracy, zazwyczaj na terenach
poprzemystowych majqcych chararkter zdqlradowanych. Dzigki ogromowi pracy
dz,iatkowcowtereny te z:ostalydaprowadzonedo wtasciwegostanu.
lAf dniu dzisiejszym,po uptywie L00 lat otl powstania ruchu ogrodnictwa dziatkoV Y wego na Slqsku,;Dzialkowcy mogq cie'szyesig z zagospodarowanych dzialek
utatwiajqcej pelne korzystanie
rodzinnych oraz dobrej infrastruktury o,;gro-dowej,
z uvszystki ch w al or 6ry 6typ oczynkow ych i ;.iekrea cyi nych.
calym okresie funkcjonowania ogrod6w byty ro2ne okresy. 14/ szczeg6lnoici
lAf
V Y w pamigci dziatkowc6w zostat ostatni a,kres,w kt6rym stoczonowalkg o moLliwa,Sidalszegofunkcjort'owania oraz rozwoju r'odzinnych ogrod6w dziafthowych.Walka
ta zakoitczyta sigzwycigstwem, cze7'oefektem jest nowa ustawa o ROD przyjgta przez
Ir{owaregulacjama szczeg6lne
znaczenie,odpowiada ona
SelimRP w dniu L3.12.1101-4r.
bo,wieyniej fiIar'em byt proiekt obywatels'ki,pod kt6rym
ocizekiwaniom spateczenitstwa
podpisalo sig prawie milion os6h.W tym miej:;cukonieczneiest podkres'lenie,i2 sukces
ten m6gt zosta1 osiqgniigty wytqczn,ie dzigki jednoSci ruchu ogrodnictw'a dziatkowego.
Dz:,iatkowcypodczas calleiprocedury ustawodatwczeipokazali swojq sitg wtainie dzigki
jealnosci.
f fznajemy, 2e integtacia Srodow'iska dziatkowc1w i iednoii ruch,w ogrodnictwa
L/ dziatkowego to na:jicenniejs:ze
u,artoSci, o kt6re warto dbat i zachowa1, bo tylko
wtedy jesteSmysilni i g'otowi do' sktftecznejob,ronyprzed atakami. Nasza organizacia
obywatel,skiego- zaimujemy sig w,ainq dla du2ej
w ,petni realizuie ideg s;poteczeftstwar
czqflcispoleczefistwasferq 2ycia rodz:iny.Dlatego nie moina pozwolie, aby iakiekolwiek
czltnniki przyczynity siqtdo rozb,iciajednoSci clziatkowc6w.Bytby to pitzrwszy krok do
nie tylko na Slqsku, ale i. w catej Polsce.
zn,iszczeniacategodirob,ku ruchu dz:ialkowegor,
Tylko bowiem silna og(ilnopolskaorganizacja mo2e skuteczniebronii f,raw dzialkowc6tworaz miei iakikolwiek wptry na regulacie praw-nt,,4styczecerodzinnych ogrod6w
dz,ialkowych.
-waranciq petnego' korzystania z przystuguiq:qlch.nam praw jest zachowanie
T jednoici i petna in'tegracjanaszegoSrodowiska.
Nie dajmy sig nigdy poctrzielil! Nie pg-.lwdlmy'nisalysig rozbi6!
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