
STANOWISKO

lx oKREGOWEGO ZAZDU DELEGAToW pZD w Gdafisku
z dnia L3 czerwca 2015 roku

w sprawie wybor6w parlamentarnych w 2015 roku.

Delegaci na Vlll okrqgowy zlazd pZD w Gdaisku demokratycznie wybrani na
walnych Zebraniach Rodzinnych ogrod6w Dziarkowych doceniaiqc znaczEcq
rolq obu lzb Polskiego parramentu dra sporeczeristwa, uznaiE za zasadne i

konieczne zwr6ci( siq z aperem do wszystkich dziatkowc6w okrggu Gdariskiego,
ich rodzin i przyjaci6i o udziar w nadchodzqcych wyborach parramentarnych.
Jesteimy czlonkami polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w, masowej,
demokratycznej, samorzqdnej i samodzielnej organizacji, kt6ra w swym
dzialaniu kieruje siq slu2bq w interesie porskich rodzin, w tym jednego miriona
dziatkowc6w.

Mamy pe.lnq 6wiadomo6i, 2e w naszych szeregach sq ludzie o r62nych
poglqdach politycznych.

Szanujemy to, dlatego w naszym Zwiqzku i Ogrodach jest miejsce dla ka2dej
polskiej rodziny, bowiem to nie poglqdy polityczne decydujq o tym, czy ma sie
dzialkq czy te2 nie oraz czy dziaia siq w Zwiqzku.
Niezale2nie od poglqd6w politycznych lqczy nas zamitowanie do ziemi wyra2ane
naszE pracE na dziatce, tqczy nas ponad 120 letnia tradycja, ale nade wszystko
tqczy nas idea ruchu ogrodnictwa dziatkowego wyksztarcona i utrwalana we
wszystkich paristwach Unii Europejskiej, w tym tak2e w naszeJ Ojczy2nie.
tAczy nas idea, ktorej celem jest pomoc niezbyt zamoznym, pomoc rodzinie,
pelnienie slu2by w interesie rokarnych sporecznoici poprzez rozwoj ogrodow
dziatkowych, obrona tych ogrod6w idzialkowc6w a tak2e dbanie o trwanie
porzqdku prawnego dobrze slu2qcego wszystkim nam dzialkowcom.
W zwiqzku z nadchodzqcymi wyborami parlamentarnymi uznajemy za
konieczne zwr6ci( siq do wszystkich rodzin dziarkowych o udzierenie poparcia
tym kandydat6w na posla i senatora Rp, kt6rzy w programach akcentuiq rearne
wsparcie dzialkowc6w, pomoc dla realizacji celdw Zwiqzku i obronq
obowiqzuiqcej Ustawy o Rodzinnych ogrodach Dzialkowych z 13 grudnia 2013
roku.



Uwa2amy tak2e, 2e winni6my popierai tych kandydat6w, kt6rzy dali siq
dotychczas pozna6 ze swej dzialalnodci parlamentarnej bqd2 ze wsp6lpracy z
dzialkowcami, jako nasi przyjaciele oraz propagatorzy i zwolennicy dalszego
istnienia oraz rozwoju ogrodnictwa dziatkowego w potsce.

Celem calego Zwiqzku jest teralniejszo6( i przyszlo6i naszych ogrod6w oraz
obrona interes6w nas dzialkowc6w wyra2ana permanentnE obronE naszej
Ustawy o ROD.

celem naszego zwiqzku jest tak2e niezmienne dbanie o dobro miast, w kt6rych
nasze ogrody dzialkowe spetniajq po2ytecznE rolq teren6w zielonych,
darmowych pluc dla wysoko zurbanizowanych miast, slu2qc wszystkim ich
mieszkaricom.

Pamiqtajmy, 2e w Naszych rqkach jest przysziodi ogrod6w dziatkowych, w
Naszych rgkach jest przyszlo:ii polskich rodzin potrzebujqcych pomocV w
postaci dzialek w Naszych Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych.
Speiniaiqc sw6j obywatelski obowiqzek w dniu wybordw parlamentarnych, idqc
do urn i oddajqc sw6j gtos pamiqtajmy o ogrodach !
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