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My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego.Dąbrówka" w Jedlinie- Zdroju na 
terenie powiatu wałbrzyskiego na Dolnym Śląsku, uczestniczący w zebraniu 
sprawozdawczym, apelujemy do Pana Ministra, o wzięcie pod uwagę naszej opinii, w 
związku z prowadzonymi pracami - jak sądzimy-nad zmianą w ustawie z dnia 8 lipca 2005r. 
0 rodzinnych ogrodach działkowych i zasięgnięcie opinii przedstawicieli kierownictwa 
Polskiego Związku Działkowców, poprzez włączenie ich do prac nad rzeczonymiżmianami. 
Swoją prośbę uzasadniamy następująco: 

-rodzinne ogrody działkowe i Polski Związek Działkowców, w formule zapisanej w ustawie 
z dnia 8 lipca 2005r. -naszym zdaniem- właściwie wypełniają swą funkcję, a przede 
wszystkim służą ponad milionowej rzeszy działkowców, z których większość poważnie 
boryka się z trudnościami życia codziennego, 

-są rodzinne ogrody działkowe ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, 
-my działkowcy ROD „Dąbrówka* kontynuujemy tradycje ruchu działkowego, którego 

początki biorą się z czasów zaborczych, budowy wielkiego przemysłu, a na Ziemi 
Wałbrzyskiej- wtedy na obszarze Prus-sięgają one lat 60 XIX w., 

Od 1990r. nasz Związek, a za tym i nasz ogród, poddawani są ustawicznym atakom ze 
strony elit politycznych oraz części mediów-nieuprawnionym atakom, wynikającym często z 
braku elementarnej wiedzy o rodzinnych ogrodach. W tej niezrozumiałej kampanii, 
uczestniczą też byli związkowcy- nie szeregowi działkowcy. Wystarczy posłuchać ich 
wypowiedzi, zapoznać się z ich opiniami, by przekonać się że ta zajadłość wzięła się 
najczęściej z braku rozumienia idei ruchu działkowego. To, i nie spełnione ambicje. 

Nie możemy przyjąć spokojnie faktu, że dawni związkowcy, którzy zostali usunięci z 
naszych szeregów- za łamanie nie tylko Statutu PZD, mogą służyć radami urzędnikom Pana 
Resortu, w pracach nad zmianami w ogrodowej ustawie. Zakrawa na kpinę nie zasięganie 
opinii w tym względzie, od reprezentantów Polskiego Związku Działkowców. 

My działkowcy z ROD „Dąbrówka* w Jedlinie-Zdroju, apelujemy do Pana Ministra o 
ludzkie, obywatelskie i zgodne z interesem społeczności miast i miasteczek, potraktowanie 
całego środowiska działkowców. Nie można bowiem wszystkiego zabetonować, pokryć 
asfaltem i opleść stalą. Nie można doprowadzić do zagłady tysięcy hektarów gruntu- często 
zrekultywowanego wysiłkiem i cierpliwością działkowców, poprzez usunięcie ich z działek. 
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