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skierowany do dzialkowc6w i ich rodzin

Minione ponad 20 lat to pasmo obaw ilqku, co z ogrodami, co z dziafkowcami. MusieliSmy

siq od nowa organizowaC, wsp6lnie wyznaczajqc przyszfoji ogrod6w i ochronq praw do dzialki i

grunt6w, a przede wszystkim walczyi o to2samo5i, kt6ra byla zagro2ona.

Ostatnie wydarzenia w pamiqi na zawsze zarejestrowane to walka o ustawe obywatelskE o

rodzinnych ogrodach dzialkowych, kt6rq Sejm RP uchwalil 13 grudnia 2013 r., to r6wnie2 obywatelska

ustawa "Stop rozbi6rkom altan".

Te dwa jak2e wa2ne dokumenty dla spolecznoici dziafkowej wyeliminowaty niepewnoii "jutra".

Dziqki masowej izorganizowanej akcji wszystkich, kt6rzy najbardziej ceniq w 2yciu lad,

porzqdek ispok6j, utworzona zostala nowa karta historii ruchu dziafkowego. DziS nie musimy

"sprzEtai" po sobie, oby tak bylo.

Doiwiadczeni nieustannymi atakami, poniiani, oskarzani o monopol, musimy wierzyi, 2e

determinacja i integracia pomaga razem przetrwai i udowodnii przeciwnikom,2e jestesmy gotowi

na podjQcie dziala6, gdy pojawiq siq nowe zagro2enia zmierzajqce do uchylenia nowej ustawy, pod

kt6rej rzqdami rozwiAzujemy codziennie problemy w ogrodach, dbajqc i przestrzegajqc prawa

dzialkowc6w.

Tak jak w 2yciu, nic na zawsze nie jest dane, dlatego po wygranych bojach z politykami, po

raz kolejny przyszlo nam zewrzei szyki, tym razem przeciwko stolecznej adminlstracji, kt6ra

kwestionujac obowiEzujacy statut PZD zmierzajtr do paraliiu struktur PZD, co zagra2a istnieniu

rodzinnych ogrod6w dzialkowych.

KierujAc sie zasadq "nic o nas bez nas", dlatego uczestnicy Zjazdu zwracaja siq z gorqcym

apelem do dzialkowc6w, aby pokazali silq i op6r przeciwko zakusom na tereny zagospodarowane
przez naszych dziadk6w oraz rodzic6w.

Jednostka ludzka w trudnych sprawach jest czqsto bezsilna a wsp6lnie dzialai to wielka
szansa na powodzenie. Dziqkujemy za dotychczasowe wsp6fdzialanie iwierzymy, ie dzialkowcy z

okrqgu legnickiego skre6lA parq sl6w w swoich listach do rzqdzqcych wolajqc "stop buldo2erom i
dewelooerom".
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