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Pof s kiego Zw i4zku Dzialkowc6 w z By dgoszczy

w sprawie integracji dzialkowc6w ijednoici ruchu ogrodnictwa dzialkowego
w obronie praw wynikaiqcych z postanowieri ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych.

Delegaci rodzinnych ogrod6r'v dzialkowych okrggu bydgoskiego uczestnicz4cyw dniu 12 czerv,tca 2015r. w Okggowym Zje2dz'e Oet"gat6* folkiego i.wrqzkuDzialkowc6w w Bydgoszczy prz-yjmulqc ettkty kilkudziesig-.ior"tni".1 heroi'Lne.i watkicalego Srodowiska ogrod6w dzialkowych poisce w obronie swoich praw, * outi"r,kole.jnych wyzwaf wynikajqcych z cLzialah zagra2ajlcych polskim dzialkowcomstwierdzai4 potrzebg pernej integrac.ii calei ipotecznosci ' ogrodowq w' r,r.',rgzachowania jednodci ruchu ogrodnictwa'dzialkoweso
Cala historia ruchu ogrodnictwa dziattwego w polsce iwiadczy ozapotrzebowaniu na istnienie ogroddw dziatkowych w porsce w dotychczasowel

formule, tj' w spos6b zorganizowany, a fakt przetrwania wszerkich zawirowan
wynikaiqcych z kart historii, przetrwania dziqki jednodci dziatkowcdw bez wzgrqou nawyznawane poglEdy polityczne, niech bqdzie dla nas wyznacznikiem, ,,ze tylko iazem
mozemy czui siq sirni". skuteczna obrona ogrod6w dziarkowych i praw dzialkowcow
trwaiEca nieprzerwanie od 1990 r., zwiqzana jest z integraciq dziarkowc6w wooecwspolnych cer6w. skuteczna obrona to efekt sirnej i zintegrowanej samorzEdnej
organizacji, jakq jest polski Zwiqzek Dzialkowc6w.

Przykiad.w efekt6w i skuteczno:ici jedno6ci dziatania moina przytoczyi wiere, anajbardziej spektakularnym jest fakt wywalczenia usrawy przyjetej przez polskiparlament w dniu 13 grudnia 2013r., ustawy wypracowanej na bazie projektuobywatelskiego ustawy zro20nego w imieniu .rodowiska ogrodow dziaikowych przezKomitet Inicjatywy Ustawodawczej. projekt ten zyskar autentyczne i powszecnnepoparcie u2ytkownik6w dziarek rodzinnych ogroddw dziarkowych iich rodzin, comiato swoje odbicie w zlo2onych podpisach pod projektem przez ponad 924 tysiqcypolskich Obywateli.

DziS ponownie zmuszenijesteSmy do dziarari o zachowanie jednoici w pzD. Jakodziaikowcy bardzo cenimy sobie ustawq o r.o.d., kt6ra daje nam mo2riwo.isamodzielnej realizacji samo-rzqdno6ci i demokracji w ogrodach. Jeste5my barozodobrze zorganizowani ipotrafimy dbad o nasze ogrody io czlonk6w naszych ogrod6w.Tylko wsp6rnie mo2emy sprawii, by w koricu ro. ,pre spokojnie i co jest z pewnoSciqdo zrealizowania. Dopdki bgdziemy razem, dopoki wsp6lnie bgdziemy dq2yi dozabezpieczenia naszych praw ustanowionych zapisami usrawy, mozemy czui siq sirni.



Naszym potencjalem jest jedno56, zademonstrujmy wiqc naszq site wyra2ajqcE
oczekiwania polskich dziatkowc6w. Dzi6 potrzeba nam tylko dobrej woli polityk6w

Dzisiaj Zwiqzek ma problemy z odpowiednim traktowaniem go ze strony
organ6w naszego Paistwa. Oczekujemy odpowiedniego i powa2nego traktowania
miliona polskich rodzin zorganizowanych we wfasnej, samorzqdnej i niezale2nej
organizacji pozarzqdowej - w Polskim Zwiqzku Dziatkowc6w. To pZD potrafi upomniei
siq o prawa dzialkowc6w. Jak wyglqdaloby traktowanie ogroddw i dziatkowcow,
gdyby nie bylo jednolitej organizacji, a ka2dy ogrod funkcjonowalby zupetnie
oddzielnie? Jaki ogr6d bytby w stanie obronii siq, z kim rozmawiano by w sprawacn
cafego ruchu, w sprawach ustawowego zabezpieczenia praw dzialkowc6w iogrod6w?

Okrggowy Ziazd Delegatow Polskiego Zwi4zku Dzialkowcow w Bydgoszczy
stwierdza, Ze nasza organizacja w pelni rcalizu.je ideg spoleczcristwa obywatelskiego.
Ustawa o r.o.d. z dnia 13 grudnia 2013r. jest ustaw4 dla Obywateli i z mySlq o
Obywatelach. Rodzinne Ogrody Dzialkowe spelniaj4 wa2n4 rolg gospodarcz4"
rekreacyjn4 i kulturow4, a obowiqzkiern panstwa jest szczeg6lna troska i pomoc w
dzialalnoSci ogrodow dzialkowych.

Delegaci uczcstnicz4cy w Okrggowyrn Lie\dzie PZD w Bydgoszczy zu'raca.i4
sig do wszystkich dzialkowc6w, zar6wno bgd4cych czlonkami Zwi4zku orat.
pozostalych uZytkownikow dziaiek w rodzinnych ogrodach dzialkowych. przcdc
wszystkim do aktywu ogrodowego - o zachowanie jedno6ci i o pelnq integracjg calego
naszego drodowiska. l,4czny nasze sily w walce o prawa i dorobek ruchu ogrodorv
dzialkowych. Tylko razem moZerny zagwarantowai dalsze istnienie ogrodow i

Zwiqz.ku, zachowanie prar.v dzialkorvcow ustanowionych ustarv4 o rodzinnych
ogrodach dzialkowych, a Iakle moZliwoSci pelnego korzystania z przyslugu.j4cych
dzialkowcom praw. Dzialaj rny razern na (/,ecz umacniania pozytywnego wizerunku
naszej organizac.ii i ogrod6w, promujrny ogrody jako mie.jsca przyjazne nie tylko
naszym czlonkom, ale rownie2 spolecznoSci polskich miast i miasteczek. Integrac.ja
Srodowiska dzialkowc6w ijednoSi ruchu ogrodnictwa dzialkowego to wartosci o kt6rc
warto dbai, bo tylko wtedyjesteSmy silni. skuteczni i gotowi do obrony przed atakarnr
naszych przeciwnik6w.

Bydgoszcz, dnia 12 czerwca 20I5r.

Za uczestnik6w Okrqgowego Zjazdu Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
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