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STANOWISKO 

uczestników szkolenia dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej z terenu działania rejonu 
iławskiego w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD 

do Marszałka Sejmu RP 

Uczestnicy szkolenia Instruktorów Fachowych rejonie iławskim zebrani na corocznym szkoleniu 
w okresie marca 2012r w ramach działalności prac Komisji Oświatowej Zarządu Okręgowego PZD na Warmii i 
Mazurach są nadal zaniepokojeni mimo obietnic działaczy Parlamentarnych RP na II Kongresie PZD i IX 
Zjeździe PZD w kierunku nie podejmowania działań nad likwidacją ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działowych 
i dalszych działania, nad zmianą całej ustawy z 2005r.. 

Działki użytkowane w rodzinnych ogrodach działkowych są dla nas dobrodziejstwem, i szanujemy je 
poprzez ciągłą ich modernizacje. 

Niepokoimy się przyszłym losem naszych ogrodów, w które włożyliśmy tyle trudu i potu, aby działki te 
wyglądały zadbane i były wizytówka rozwoju pięknego naszego miasta. 

Pod ogrody te ( jest ich ponad 10 o łącznej powierzchni 90 ha), przyjmowaliśmy ziemie najsłabsze, 
zaniedbane - wysypiska śmieci. Ile trzeba było włożyć trudu w te ogrody, aby buły podobne do działek, tylko my 
i nasze rodziny wiedzą i mogą ocenić. 

Teras, gdy te działki- ogrody nabrały wartości, pojawili się chętni do ich przejęcia, nie zastanawiając się 
na tym ile wyrządzają krzywdy, tym już w mocno podeszłym wieku działkowcom. 

My działkowcy mimo nieprawdziwych publikowanych informacji prasowych na temat opłat i innych 
nieprawdziwych zjawisk, występujących w ogrodach którym celem jest skłócić działkowców oraz działaczy 
naszego Związku jakim - jes t PZD, jesteśmy zadowoleni z ustawy o ROD. 

Zastanawiamy się od 25 lat, komu przychodzi do głowy by zmienić rzeczy dobre ( czy mało jest w tym 
kraju pracy dla parlamentarzystów), czy w tym państwie niema już ludzi rozsądnych?. 

Zwracamy się do Pani Marszałek, z prośbą aby zająć pozytywne dla działkowców stanowisko w sprawie 
zagrożenia istnienia naszej działkowej ustawy o ROD z 2005r. 

W imieniu 65 uczestników szkolenia Społecznych Instruktorów Fachowych 
/•/ Jan Kamiński 


