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Jednq z najwazniejszych dla kontynuacji ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polsce

kwestii.' jest jednos6 naszego Srodowiska. Niejednokotnie jedynie dzigki naszej solidarnosci

i upartemu dqzeniu do wsp6lnie wyznaczonego celu - udawalo siQ ochroni6 rodzinne

ogrody dzialkowe przed zakusami naszych oponent6w - inwestor6w, deweloper6w

i 
-nieprzychylnych 

samorzqd6w, zttlaszcza w najwipkszych miastach' Majq oni swoich

sprzymierzenc6w na r62nych szczeblach wladzy, r6wnie2 tych najwyzszych. Dlatego walka

w obronie idei ogrodnictwa dzialkowego jest tak trudna i kazdego roku, a nawet miesi4ca'

przychodzi nam napotyka6 nowe problemy.

wszyscy pamigtamy bardzo dokladnie wydarzenia ostatnich lat: wyst4pienie

I prezesa S4du 
- 
NajwyZszego, skandaliczny raport Najwyzszej Izby Kontroli, ataki

Rzecznika Praw Obywatelskich, wyrok Trybunafu Konstyrucyjnego RP z lipca 2012 toku,

walka o ustawQ o ROD i to by weszla na czas w 2ycie, wbrew dzialaniom przeciwnych nam

niekt6rych partii politycznych, nastEpnie walka o altany, a teraz proces rejestracji naszego

Statutu, dziatania Prezydent Warszawy i propozycje stowarzyszenia Deketowiec.

WyraZnie widad rangE instytucji, kt6re raz po raz wystQpujq przeciwko nam'

Praktycznie ketZda z nich miala dla dzialkowc6w propozycii' ktora ulary(. miala wszelkie

bol4czki ogrodnictwa dzialkowego - likwidacjE Polskiego zwiqzku Dzialkowc6w.

To wlasnie PZD, zdaniem naszych przeciwnik6w, jest lr6dlem calego zla

iw slowach niekt6rych ur6sl niemal2e do rangi wroga publicznego. Pr6bowano

przekonywai, Ze struktury nie sq do niczego potrzebne, 2e ku2dy ogr6d sam sobie poradzi,

a wladzabpdzie spieszyc mu z pomoc4 w razie jakichkolwiek problem6w.

Na szczEscie dzialkowcy potrafiq myslei i wyciqgac wnioski. Najwazniejsze jednak,

Ze jestesmy grupq spolecznfu kt6ra od samego poczqtku musiala dziala6 solidarnie razem,

by osi4gn4i wszystko to, co ma obecnie. od samego poczqtku musielismy sig jednoczyc,

by prac4 naszych r{< budowac ogrody od podstaw. Wsp6lna praca i pasja l4czy ludzi'

a przez kilkadziesiqt lat ta solidamo(i zostala utrwalona i ugruntowana. Obecnie,

w tak ciQZkich dla uczciwych obywateli czasach - wszystko to owocuje.

JesteSmy przekonani, 2e jedynie naszym wsp6lnym dzialaniem w jednej, silnej'

og6lnopolskiej organizacji udalo nam sig ocalic rodzinne ogrody dzialkowe. w takich

miastach jak Warszawa, Krak6w, Wroclaw * byloby juz po wszystkim, a po kilku latach -
o ogrodach moglibySmy jedynie poczytai w starych numerach Biuletyn6w.

Na szczgscie - dop6ki jestedmy tazem, zorganizowani w og6lnopolskim

stowarzyszeniu - jeste6mY silni!

Najlepszym na to przykladem niech bqdzie fakt, 2e tylko nam udalo sig doprowadzii
do korica inicjaty'wy obywatelskie przedlozone w Sejmie RP. Nikt inny nie dal rady, choC

wiele inicjatyw zostalo popartych podobn4 liczb4 podpis6q co nasze.



Dlaczego?

Wlainie dlatego, ze tytko my jeste5my zjednoczeni w ponadmilionowym

stowarzyszeniu, kt6rego czlonkowie wsp6lnie broniq swych praw i kt6rego wladza, chcqc

nie chc4c, sluchac rnusi! Bez ponadmilionowego Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w - i te
iniciatywy przepadlyby w sejmowych korytarzach. Zabrakloby na czas prawa dzialkowego,

a dzialkowcom pozostalyby jedynie kwiaty stoj4ce w doniczkach na parapetach ich

mieszkan, Chcemy, aby wszyscy nasi przeciwnicy i oponenci, dla kt6rych najwainiejszy
jest pieni4dz, a nie dobro obywateli - byli tego Swiadomi-

Przewodnicz4cy
Komisii Uchwal i Wniosk6w
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