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Szanowna Pani Marszałek 

W imieniu wszystkich działkowiczów ROD Komprachcice" w 
Komprachcicach zwracamy się do Pani z prośbą, aby Pani stanęła po stronie 
działkowiczów, bo przecież nie należy rujnować tego co dobrze funkcjonuje, co 
służy pozytywnie ludziom i nie występuje przeciw poszanowaniu praw innych. 
Ogrody działkowe mają swoją jeszcze przedwojenną tradycję, którą można 
nazwać spuścizną narodową. To wszystko chce zniszczyć WŁADZA, dla której 
nie mają znaczenia argumenty działkowiczów w obronie porządku prawnego 
funkcjonującego na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Dlaczego 
właśnie szuka się zarobku na ogrodach? I jak można na czyjejś krzywdzie 
budować przyszłość? 

Ruch ogrodnictwa działkowego jest solidna formą wsparcia dla mniej 
zamożnych, rodzin, . Działki, w ogrodach są przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, korzystają z nich całe rodziny : dziadkowie, dzieci, wnuki i prawdą 
jest, że dla nich wszystkich jest to czynny kontakt z przyrodą poprzez spędzanie 
tam każdego wolnego czasu, urlopów itp. W krajach Unii Europejskiej 
funkcjonują również takie ogrody, pod które nieodpłatnie są przekazywane 
tereny. To nie tylko działki uprawowo - sadownicze, to dobrze zorganizowana 
społeczność, w której funkcjonuje świetnie rekreacja, integracja i realizowane 
są zadania zdrowotne i ekologiczne. Ogrody mają również istotny wpływ na 
naturalne środowisko, w którym żyje człowiek, a przede wszystkim na 
rewitalizację zdegradowanych terenów, które nam przekazano w użytkowanie. 
Tu, gdzie znajduje się nasz rodzinny ogród działkowy były nieużytki, porośnięte 
chaszczami i pokrzywą o glebie piaszczystej. Teraz, po trzydziestu dwóch latach 
to ostoja zieleni, kwiatów, drzew owocowych i ozdobnych. Tu lubią miejscowi 
mieszkańcy przychodzić na spacery, podziwiają pracę działkowiczów i 
twierdzą, że trudno im było uwierzyć, że na tych ugorach cokolwiek urośnie. 

Czy teraz mamy to wszystko oddać? Czy można tak bezdusznie zniszczyć 
tyloletnią pracę? Jesteśmy zdumieni faktem, że właśnie zakusy idą w kierunku 
ogrodów działkowych. To niszczenie ponad 100 - letniej tradycji ruchu 
działkowego, który jest organizacją sprawdzoną, a jego struktury są 
demokratyczne. 



Szanowna Pani Marszałek 
Istniejemy na listach, na których podpisało się ponad 620 tysięcy działkowiczów 
i jesteśmy zdecydowani do dalszej walki w obronie naszych historycznych 
praw, bo nie chcemy proponowanych rozwiązań w projekcie nowej ustawy o 
ogrodach działkowych . Oczekujemy od Pani wsparcia w tej sprawie, bo 
wierzymy, że bliska jest Pani idea ruchu działkowego i rozumie Pani nasze 
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