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STANOWISKO 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „ Pokój „ w Luboniu 

W sprawie: znaczenia i obrony ustaw Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych dla społeczeństwa 

Czas w jakim żyjemy jest trudny. Trudna jest też sytuacja Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych dla milionów polskich działkowców. 
Od lat borykamy się z obroną naszych ustaw wypracowanych i 
sprawdzonych, no i z tym wiecznym udowadnianiem, jak ważne dla 
polskiego społeczeństwa jest być członkiem ROD. 
Niepewnością stabilności naszych ustaw jesteśmy wszyscy zmęczeni. 
Odbywające się Zjazdy Delegatów PZD jak również dwa Kongresy-
udowodniły naszą integrację wokół wspólnych celów, jednomyślności 
w obronie najcenniejszych ustaw i praw dla ruchu ogrodnictwa 
działkowego. 
Przecież to my działkowcy od lat wzbogacamy wizerunek miast. 
To my często na terenach biologicznie zdewastowanych i tak zwanych 
nieużytkach stworzyliśmy skrawek zieleni. Miasta zyskały pracą 
naszych rąk tereny zielone utrzymywane i wciąż modernizowane 
na koszt działkowców. 
Rodzinne Ogrody Działkowe to już znana nazwa „ zielone płuca 
miasta „ 
Ogrodzeni plotami od wyrastających blokowisk, marketów oraz 
autostrad, stworzyliśmy dla wielu rodzin azyl, który odciąga nas od 
wielu napięć codziennego życia. 
Możliwość przebywania na swoim uporządkowanym , zadbanym, 
wciąż pielęgnowanym kawałku ziemi pozwala odzyskać siły , motywuje 
do dalszej pracy , a kontakt z przyrodą i świeże powietrze dostarcza 
energii. 
Wspomnieć też należy o młodym pokoleniu , które wraz z rodzicami , 
dziadkami w sobotnie i niedzielne popołudnia nie spaceruje po 
ulicach miast, a spędza go w miłym gronie ucząc się dbałości 
o roślinność , cieszenia się z jego wyglądu , zapachu i smaku. 
Tu odbywają się liczne spotkania rodzinne , koleżeńskie, sąsiedzkie . 
Przy grillu, uśmiech szczęśliwych ludzi góruje nad troskami i 
kłopotami codzienności. 



Wiele Ogrodów nie zamyka swoich bram , one pozostają otwarte dla 
tych , którzy nie są szczęśliwcami posiadania działki , uczestniczą 
Wówczas we wspaniałych festynach, które w swojej oprawie są tak 
ciekawe i wspaniałe jak festyny prowadzone przez gminy. 
Są to festyny z okazji rocznic , leć, Dni Działkowca , Dnia Pyry itp. 
Organizowane są spotkania integrujące kilka Ogrodów są to wycieczki 
połączone z zabawami dla najstarszych i najmłodszych uczestników 
działek. Co raz więcej osób udziela się społecznie w przygotowaniach 
urozmaicania życia współtowarzyszom działek . 
Mówiąc , więc o przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
istnieje wiele , wiele czynników wskazujących na ich potrzebę. 

Nie nam teraz bać się o zabranie wypracowanych praw i ustaw, 
A wręcz odwrotnie dbanie o ich rozwój , budowanie na stabilnych 
trwałych fundamentach o silnym samorządzie , który skutecznie 
bronić będzie praw swoich członków. 

Tym skrótowym opisem ważności i przydatności 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
Zwracamy się do Pani Marszalek o wspieranie szlachetnej 
idei naszego ruchu. 

Zarząd i członkowie 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 


