
APEL
Okrggowego Zjazdu Delegat6w

Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w * Bydgorr"ry

w sprawie udzialu w wyborach parlamentarnych .

My, Uczestnicy XVII Okrgg owego 7.jazdu De legatow Irolskiego ZwiqzkuDzialkowc6w w Bydgoszczy, z uwagi na doriwiadczenia ostatnich lat, obserwu.l4crosn4ce' systematycznie potggowane zainteresowanic Srodowisk politycznych orazinstytucji i urzgd6w naszego paristwa tcrenami zajmowanymr przez porskie ogrodydzialkowe. zwracamy sig do czlonk6w polskiego zwi'zku bzialko*co*, ich rodzin iprzy-iacioI, do syrrpatykow calego ruchu ogr:odowego, o aktywne uczestnictwo rvz.blilai4cy ch sig wyborach parlamentarnych.
Uplywa-iEca kadencja byla.iednq z najtrudn ic-iszych kadencji w cale.i historii

Polskiego zwi4zku Dzialkowc6w. bowiem T.wiqzek zna.idowal sig poa nieustai4cym
atakiem ze wszystkich stron.

Apelujemy do czlonkorv z'wi4zku o po*aznc przcmyslcnic sytuacji rv.iakie.l
z'nalazly sig rodzinne ogrody dzialkowe i udziercnie poparcia w wyborach tyrn
u-Qrupowaniom i kandydatom na poslow i scnator6rv. kt6rzy wspierari ogrodnictwo
dzialkowe, kt6rzy w terenach ogrod6w widzieli cos wigccj niZ tereny wl4cznie poo
zabudowg' ktorzy dostrzegli, 2e ogrody dzialkowe s4 wymarzonym i niezbgdny'r
miejscem szczeg6lnie dla rodzin niezasobnych finansowo i dla osob, ktorc aktywnosi
zawodow4 maj4 juZ za sob4.

Jako dzialkowcy, u2ytkovvnicy dzialek w rodzinnych ogrodach dzialkowych.
zda.jemy sobie sprawg z problerr6w z.wiEzanych z. bezprecz.eistwem prawnym naszych
ogrodow' od wynikow wybortiw, od skladu polskiego parlarrcntu, a wigc nrigdzy
innymi od naszych decyzji, zalc).e(, bqd4 przysz,e losy dzialkowc6w. losy ogrodow i
losy Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w..

Jestesnry wielk4 organizac-rq spolecznq, z tradyc.iami. dorobkiem, sukcesarni. a
tak2e wieloma problemami, z kt6ryrni sig zmagamy w codzienne.j pracy.

Deklaru.jenry szerokq wspolpracg z kandydatarni , ktorzy przewidu.j4 w swoich
prograrnach potrzebg rozwoju rodzinnych ogrodow dzialkowych zgodnie z zasadami
wyraZonyrri w ustawie o ROD.

Wa2nym akccntem w
nawi4zanie do koniecznoSci
Srodkow finansowych tJll.

prograrnach wyborczych powinno byi 16wnic2
wzbogacania inlrastruktury ROD i zaanga2owanta



Popierajmy ludzi i ugrupowania nic na podstawie ich obietnic i deklarac.ri, ale
wcdlug ich rzeczywistych dokonari na r7.ec7. spolecznoSci dzialkowci.

Glosujmy na tych ludzi, ktorych darzyny
kt6rych znamy i wiemy. 2e po wyborach bgd4 z
pamigtajE o ogrodach i naszych problernach.

zautaniem i szacunkiem, na tych
nami, nie zawiod4 nas. zawszc

Bydgoszcz, dnia 12 czerw.c a 2015r.

Za uczestnikow Okrggowego Zjazdu
Bydgoszczy

PrzcwodniczEcy Komisji
Uchwal i Wnioskow

Delegat6w Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w w

Przewodni czEc,v 7,i azdu


