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III miejsce w konkursie na 
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najlepszy ogród działkowy 

w 2009 roku 

Minęły trzy miesiące od IX Krajowego Zjazdu Polskiego Związku 
Działkowców. Delegaci z całej Polski obecni na Zjeździe wystosowali 
do Pani Marszałek list otwarty w którym zwracali się z apelem o 
wsparcie działań w walce o zachowanie ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, o utrzymanie nabytych praw działkowców, o utrzymanie 
działalności Polskiego Związku Działkowców. 

Obrady Zjazdu były udane i konstruktywne, tak jak Pani życzyła 
delegatom w swoim liście skierowanym do uczestników Zjazdu. 
Rozjechaliśmy się do domów, wierząc, że mamy w Pani Marszałek 
sprzymierzeńca w trwającej walce. Takie zdanie przekazaliśmy w 
swoich ogrodach. 

Dzisiaj działkowcy z ROD „Tulipan" w Bolesławcu są 
zaniepokojeni upływem czasu i brakiem jakiegokolwiek stanowiska oraz 
działań ze strony Sejmu RP. Spodziewaliśmy się zaproszenia do debaty o 
dalszym kształcie, istnieniu ogrodów w Polsce, możliwości 
przedstawienia swoich stanowisk w tej nader interesującej nas kwestii. 

Jesteśmy przedstawicielami największej pozarządowej 
samorządnej, niezależnej, samofinansującej się organizacji w Polsce. 

Dalsze lekceważenie milionowej organizacji może w przyszłości 
doprowadzić do protestów na skalę podobną do działań związanych z 
próbami ratyfikacji umowy ACTA. 
Spodziewamy się, że Pani Marszałek zaprosi polskich działkowców do 
rozmów o aktualnych problemach i ewentualnych sposobach ich 
rozwiązania. 
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