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Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „ODRODZENIE" w Zabrzu z dnia 3 kwietnia 2012 roku. 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odrodzenie" z Zabrza, 
z ubolewaniem stwierdzamy, że ogrody działkowe w Polsce nie są postrzegane 
jako tereny zielone służące społecznościom lokalnym i przyrodzie, ale nadal dla wielu 
środowisk i ugrupowań politycznych są to tylko wartościowe grunty, które należy 
ekonomicznie wykorzystać. Od dawna podejmuje się rozmaite próby zmierzające 
do usunięcia ustawy i Związku, a od kilku lat temu celowi służy mocno 
nagłaśniana propozycja zmiany chroniącej nas ustawy oraz marginalizacji Związku, 
który broni nasze ogrody przed nieuzasadnionymi likwidacjami 
Zdajemy sobie sprawę, że chcąc przejąć grunty ogrodów działkowych trzeba 
najpierw zmienić ustawę o ROD, a następnie pozbawić działkowców oparcia we 
własnym Związku. Dowodzi tego ponad 20 - letnia praktyka walki kolejnych opcji 
politycznych z działkowcami i Związkiem. Po raz kolejny zatem potwierdzamy, że 
ustawa o ROD dobrze służy działkowcom, ogrodom, miastom i społecznościom 
lokalnym. Uwzględnia interesy wszystkich tych grup społecznych. Dlatego też 
wypowiadając się w imieniu działkowców naszego ogrodu, mając poparcie 
naszych rodzin i oparcie w społecznych strukturach będziemy stali czynnie 
w obronie ustawy. 

W całej Europie ogrody działkowe stanowią stały i rozwijający się element 
aglomeracji miejskich. Tam władze miejskie szczycą się posiadaniem ogrodów , 
popierają ich ideę i udzielają wsparcia. Czy Polska ma być białą plamą na 
działkowej mapie Europy ? 
Politycy chętnie rzucają medialne propozycje, ale nie czują potrzeby 
komunikowania się z działkowcami. Wyrażamy oburzenie takim traktowaniem 
milionowego środowiska działkowego. Oczekujemy partnerskich relacji, a nie 
lekceważącego stosunku do problemów polskich działkowców. 

Zwracamy się do Szanownego Pana Premiera o udzielenie pomocy ogrodom 
działkowym, które powinny istnieć w miastach i poza miastami. Chcemy poprzez 
ich modernizację i budowę nowej infrastruktury ogrodowej przystosować je do 
współczesnych potrzeb działkowców i społeczeństwa. Pozwoli to nam otwierać ogrody 
dla społeczności lokalnych, aby mogły funkcjonować jako swoiste ogrody-parki. 

Liczymy że przy wsparciu Szanownego Pana, wspólnie obronimy dorobek 
przeszło stuletniej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce - nie tylko 
dla nas samych, ale również dla naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń. 
Z wyrazami szacunku, łącząc serdeczne życzenia z okazji Świąt wielkanocnych, 
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