
Stanowisko delegatriw na IX Okrggowy Zjazd Del€gat6w ROD Torur6sko _
Wlocfawskiego Okrggu Polskie go Zwi4zku Dzialkowc6w w sprawie znaczeni.a jednoSci

ruchu ogrodnictwa dzialkowego oraz posiadan ia przez dziatkowcriw og6lnokrajowei
reprezentacji dra darszcgo istnienia RoD izachowania praw porskich dziarkowc6w.

Pragnqc wyrazii .jednogloSne poparcie dla polskiego Zwipzku Dzialkowc6w jako
najwigkszego inajsilniejszcgo reprezentanta ogrodnictwa dziarkowego w porscc wzywamy
wszystkich Dzialkowcriw i wszystkie Rodzinne Ogrody Dzialkowe do jeszcze wigksze.l

integracji i pracy w ramach strukrur porskiego 7,wi4zk' Dziarkowc6w. Nic bardziej nie
przemawfa za znaczeniem jedno3ci ruchu ogrodnictwa dzialkowego w polscc .jak liczby.
Niemal dwa miliony podpis6w udalo sig w sumic zebrai pod obywaterskimi projektami ustaw
o rodzinnych ogrodach dzialkowych oraz nowclizacji prawa budowranego. w nranifestacji na
ulicach warszawy wziglo udzial I5 tysigcy dzialkowc6w, a poslowie i senatororvie otrzymari
setki tysigcy stanowisk w roznraitych sprawach trapiqcych ruch dziarkowy. Nawet najwigks.
przeciwnicy ogrodnicrwa dziarkowego przyznawar. Le ricz)'ty te wyworywaly orbrzymie
wrzrzente.

Nie mamy wqtpliwo:ici, Zc wszystkie sukcesy udalo sig osi4gn4i dzigki tcrnu.2e
Polski Zwiqzek Dzialkowc6w.jest bardzo liczqczl sig organizac.jq, w kt6re.j glos wsluchujq si9
najwazniejsze osoby w Polsce. w tym prezcs Rady Ministrow. W sytuacji gdyby ogrodl
dzialkowe uleglyby rozproszeniu i podzialowi na tysi4ce odrgbnych organizacji pewnejest.2e
niewiefe udaloby sig osi4gnqi. Nie doSi, 2e ka2da organizacja ci4gnglaby ling w swojq strong,
to nikt nie traktowalby powa2nie rnalych i rozproszonych po calym kraju organizacji.

Na.iwigkszym arutem polskiego z.wiqzku Dzialkowcow .iest doswiadczenie r.r.

prowadzeniu RoD- od powstania w l9g9 roku pZD doskonari sztukg prowadzenie ogrod6w.
Wieloletnia praktyka pozwolila wypracowai skutcczne procedury. dzigki kt6rym ogrody
zarzqdzanc sq profesjonalnic, a -iednoczednie niskim nakladem linansowym. p7D ro takze
gwarant bezpieczeistwa - du'ym Tagrozenienr dla ogrod6w sE r.oszczenla osob trzecich.
dochodzi do likwidacji ogrod6w. pZD skutecznie przeciu,stawia si9 tym 24daniom izapewnia
dalsze istn ien ie ogrod6w dzialkowych.

Na zakoiczenie pragnicmy podzigkowai wszystkim dz-ialaczom. na r6znych
szczeblach. dzigki ktorym polski Zwi4zek Dzialkowc6w posiada rak mocnq pozyc.ig. O rym.
2e jednosc ruchu ogrodnictwa <Jziarkowego jest tak wazna najdobitniej swiadczy powr6t po



kilkunastu latach przerwy do macierzy RoD...lednosi'. w Kowalewie pomorskim. Jestesmy
przekonani, Ze niedlugo na podobny krok zdecydujE inne sig ogrody, kt6re postanowi{y
wyodrgbnii sig ze struktur pZD. bo jak pokazuje praktyka - ogrody dzialkowe bez porskieeo
Zwiqzkt Dzialkowc6w nie majE racji byu.
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