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vrII oKR4cowEGO ZJ AZDU DELEGAToW
POLSKTEG O ZW L{ZKU DZWLKOWCOW

w Szczecinie z dnia I0 czerwca 2015 roku

w sprawie jedno5ci struktury Stowarzyszenia Ogrodowego pZD

Historyczne doswiadczenie potwierdza, 2e gdy dziatkowcy byli zintegrowani w
jednolitej samorz4dnej organizacji, stanowili wtedy silg zdornE do pomna2ania dorobku,
a takie do skutecznej obrony. Nowa ustawa o RoD stworzyla dla ka2dego ogrodu
moZliwodi swobodnego decydowania o przynaleZnoSci do struktur pZD.

Dalsze losy kaldego ogrodu bgd4 zale2aly od decyzji podjgtej przez
dzialkowc6w.

o potrzebie integracji dwiadcz4 ostatnie lata, w kt6rych zagro2enia przybierary
niespotykane dot4d rozmiary.

Stworzony przez stulecie dorobek, moZe by6 w ka2dej chwili zagro2on y z tego
wzglgdu, 2e PZD dysponuje gruntami o znacznej wartodci. St4d rodzi sig prOla
dyskredltowani a Zwiqzku i podwa2anie wartodci ustawy o ROD.

Dzialkowcy nie nabrali sig na obietnica tzw. uwlaszczenia. opowiedzieli sig za
utrrymaniem jednoritej struktury. Za tym opowiedzieli sig teZ w czasie ustawowych
zebrari wszystkich dzialkowc6w.

Musimy mied dwiadomo36 posiadania silnego Zwiqzku i korzydci z tego
wynikai4cych. Interesy niewielkich grup, nie mog4 decydowad o losie kilku milion6w
Polak6w korzystai4cych z dzialki i o tym, by te pigkne ogro dy znrkaly z miast, jeden po
drugim' Nie portfel, a stosunek do natury i drodowiska, stanowi o wartosci czlowieka.
Ziemia - dar natury, nie moZe ulegai wszechwladnemu kapitalowi.

O tym, czy pozostaniemy licz4c4 sig silq, zadecydujemy sami.
Dla tej jednoSci koniecme jest wsp6ldzialanie:

r w obronie ustawy i niepodzielno5ci Zwiqzku
o w realizacji statutowych cel6w stowarzyszenia
o w tworzeniu pozyfywnego wizerunku dzialkowca, ogrod6w i Zwi4zktt w

odbiorze spolecznym
r w skutecznej wsp6furacy z samorz4dami gmin w interesie dzialkowc6w i ludzi z

zewn1txz

o w szerokim otwarciu ogrod6w na potrzeby spoleczne.

vIII okggowy zjazdDeregatlw apeluje do dzialkowc6w, by zaw sze waiyri ,,zai przeciw" przy podejmowaniu decyzji w frzyszlo3ci, decyzji wainych w dfugimprzedziale czasu, decyzji, kt6rych skutki mog4 byi nieodwracalne.



Jedno$i nie moZe byi tylko l-ras1em, nra byd jcdnoSci4 realn4 i rzeczylvist4.

VllI Okrggox'y Zjazd wysoko ceni dotychczasowq postawg dzialkorvc6w

naszego Okggu. WyraZa nadziejg, ze bogatsi o clo(rviadczenie ostatnich lat, polr'aftmy

odr62nii ..dobro od zla".

Przekonanic, ze warto byi razem i dlaczego - musi towarzyszyi nam codzierulie.

Podejrnujqc decyzjg o istotnym znaczeniu Stor.varzyszenia PZD, naleLy kicror.va6

sig wyl4cznic dobreni dzialkorvc6rv, dobrem ogrodu, dobrern calego stor'varzyszenla

Pz,D,

Tylko tal<a nasza postawa, pozwoli naur zachowa6 waltoSci najcenniejsze -
iednodd i solidarno$6, kt6r:a ponvoli przetr\.va6 nawet najhudniej szy czas.
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