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Dzialalnosi Polskiego zwiqzktt Dzialkowc6w zapoczqtkowala rozw6j ogrod6w

dzialkowych. Zwi4zek stal sig stron4 walki w przedmiocie istnienia ogrod6w i zachowania praw

dzialkowc6w. Dzigki pracy tysigcy spolecznych dzialaczy mo2liwe bylo w ci4gu kilku pierwszych

lat funkcjonowania PZD pozyskanie, a nastEpnie zagospodarowanie blisko 14 tysigcy hektar6w

nowych teren6w na kt6rych dzialki otrzymalo ponad 350 tysigcy rodzin. Nasze ogrody byly

budowane de facto na najgorszych gruntach, nikomu niepotrzebnych nieuzytk ach czy terenach

zdegradowanych. To dzigki migdzy innymi naszemu wysilkowi, tereny te zostaty przywr6cone

zar6wno przyrodzie jak i spoleczeristwu.

od 1990 roku az po dzieri dzisiejszy trwa walka o istnienie ogrod6w, walka o prawa

dzialkowc6w i istnienie ich samorz4dnej organizacji. od tego rez czasl prowadzimy skutecznq

obrong naszego stowarzyszenia ogrodowego.

czlonkowie okggowego zjazdu Delegat6w pZD w Krakowie uzna14,2e skuteczna obrona

ruchu ogrodnictwa dzialkowego, pokonywanie kolejnych zagro2ef dla ogrod6w dzialkowych, bylo
i jest mozliwe tylko dlatego, 2e dzialkowcy s4 czionkami jednej wielkiej, zintegrowanej organizacji

- Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w.

Pol4czyl nas wsp6lny cel. Jestesmy zjednoczeni w swojej wlasnej samodzielnej,

samorz4dnej i niezaleznej organizacji. potrafimy skutecznie rozwijai ogrody i chronid je przed

ci4glymi atakami os6b nie rozumiei4cych potrzeb polskiego spoleczefstwa. wigkszodi naszej

polskiej spoleczno6ci korzysta z dobrodziejstw dzialki. Sami dzialkowcy przekaztl4 sobie dzialki
z pokolenia na pokolenie. Rol4 i obowiqzkiem Zwipku jest dbanie o istnienie rodzinnych ogrod6w
dzialkowych i ich rozw6j na miarg wsp6lczesnych i przyszlych potrzeb poiskich rodzin.

Pragniemy zwr6ci6 uwagg, 2e wieloletnie funkcjonowanie Polskiego Zwi4zku Dziaikowc6w
pokazalo potrzebg istnienia jednolitej, zintegrowanej i samodzielnej organizacli dziaikowc6w,
niezale2nej na wplywy polityczne, umiei4cej sobie radzi6 z przeciwnosciami kierowanymi z krtde1



strony zar6wno os6b fizycznych atakuj4cych nas roszczeniami jak i organ6w wladzy publicznej

utrudniaj4cej nam dzialalno66 praktycznie w wigkszoSci naszych sfer.

Z cal4 stanowczoSci4 stwierdzamy, i2 bez PZD nie bylby moZliwy rozw6j ogrod6w, ani ich

skuteczna obrona . Z naszach do6wiadczeri trzeba wyci4gn4i wnioski na przyszloSd. JeSli bgdziemy

zjednoczeni, nie damy sig podzieli6, ani rozbii. Jedli bgdziemy wierni idealom, kt6re przySwiecaly

zalo2ycielom ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polsce i naszym dzialaniom przez wszystkie lata

istnienia ogrod6w w Polsce, to wsp6ln4 prac4 i zaangu2owaniem zachowamy ogrody dla przyszlych

pokoleri.

Wykonana przez nas prac4 integracja Srodowiska dzialkowc6w, satysfakcja z wlasnej

samorzqdnej i niezaleZnej organizacji, nowi dzialkowcy kt6rych jest coraz wigcej, tysi4ce hektar6w

nowych teren6w zielonych i ostatnie lata walki w obronie naszych tradycji, naszych dzialek,

naszych ogrod6w, zwiqzkt i ustawy to wielki sukces calego polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w

prowa&4cy do zachowania praw i ochrony poszczeg6lnych dzialkowc6w.
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