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My dzialkowcy z Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,D4br6wka" w Jedlini e Zdroju
na terenie powiatu walbrzvskiego na Dolnym Sl4sku, uczestnic zqcy w zebraniu
sprawozdawazym, apelujemy do Pana Ministra o wzigcie pod uwagg naszej opinii w
zwiqzkuzprowadzonymi pracami - jak s4dzimy nadzmian? w ustawie z dnia 8 lipca
2005r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych i zasiggnigcie opinii przedstawicieli
kierownictwa Polskiego Zwiyzku Dzialkowc6w poprzez wl1czenie ich do prac nad
rzeczonymi zmianami.
Swoj4 proSbg motywujg uzasadniamy nastgpuj4co :

rodzinne ogrody dzialkowe i Polski Zwiqzek Dziatkowc6w w formule
zapisanej w ustawie z dnia 8 lipca 20A5r. naszym zdaniem wla$ciwie
wypelniaj4 swa funkcjg, a przede wszystkim stu24 ponad milionowej rzeszy
dzialkowc6w, z kt6rym wigkszo66 powa2nie boryka siE z trudno6ciami Lycia
codziennego,
sq rodzinne ogrody dzialkowe wahnym elementem spoleczeristwa
obywatelskiego
my dzialkowcy ROD ,,D4br5wka" kontynuujemy tradycje ruchu dzialkowego,
kt6rego pocz4tki bior4 sig z czas6w zaborczych, budowy wielkiego prr.-y.1rr,
anaZiemiWatbrzyskiej - wtedy na obszarze Prus - siggaj4 one lat 60 XIX w.

Od 1990r. nasz Zwiqzek, a zatym i nasz Ogr6d poddawani s4 ustawicznym atakom ze
strony elit politycznych oraz czgsci medi6w -nieuprawnionym atakom, wynikaj4cym
czgsto z braku elementarnej wiedzy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. W tej
niezrozumialei kampanii uczestniczE teL byli zwi1zkowcy nie szeregowi
dziaLkowcy. Wystarczy poslucha6 ich wypowiedzi, zapozna(, sig z ich opinia-i, by
przekona6 sig 2e ta zajadloll wzigla sig najczgsciej z braku rozumienia idei ruchu
dzialkowego. To, i nie spelnione ambicje . Nie moaemy przyj1c spokojnie faktu, Le
dawni zwiqzkowcy, ktorzy zostali usunigci z naszych szereg6w - za lamanie nie
tylko Statutu PZD, mog? sluzy6 radami urzgdnikom Pana Resortu, w pracach nad
zmianami w ogrodowej ustawie. Zal<rawa na kping nie zasiggnie opinii w tym
w zglEdzie, o d repre zentant6w P o I ski e go zw i }zku Dzi alkowc 6 w.



My dzialkowcy z ROD ,,Dqbr6wka" w jedlinie Zdroju apelujemy do Pana Ministra
ludzkie, obywatelskie i zgodne z interesem spoleczno$ci miast i miasteczek,
potraktowanie calego $rodowiska dzialkowc6w. Nie moina bowiem wszystkiego
zabetonowai, pokryi asfaltem i ople56 stalq. Nie moina doprowadzid do zaglady
tysigcy hektar6w gruntu - czgsto zrekultywowanego wysilkiem i cierpliwo$ciq
dzialkowc6w, Wprzez usunigcie ich z dzialek
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