
XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATOW
POLSKIE GO ZWIA ZKA DZTAI KOWCOW

Warszawn,2 - 3 lipca 2015 r.

STANOWISKO
w sprawie rvybor6w parlamentarnych

Na jesieni spoleczeristwo polskie kolejny raz stanie przed mo2liwo6ci4

zadecydowania o tym, kto bgdzie nas reprezentowal na forum Sejmu i Senatu.

Prawo uchwalane przez Parlament wywiera wplyw na irycie ku2dego obywatela.

Wybory to okazja do wywarcia realnego $"lywu na ksztalt polityki w skali

krajowej, jak i okre6lenia prryszlo3ci ogrodnictwa dzialkowego w naszym kraju.

Delegaci PZD obecni na XII Krajowym QeLdzie przypominajq, 2e w
minionej kadencji to praca nad nowq ustawq o rodzinnych ogrodach

dzialkowych, a nastgpnie nad przepisami prawa budowlanego reguluj4cego

sprawg altan w ogrodach determinowala dzialalnoS6 calej spoleczroSci

dzialkowej i zwiqzku. Byli3my zmuszeni zaangahowat sig spolecznie i
politycznie w walkg o sw6j byt i swoje prawa. Pokazali6my wtedy, 2e

dzialkowcy to liczna i aktywna grupa, kt6ra ma prawo zabierat glos w dyskursie

politycznym i jest zdolna z determinacjq walczyt o swoje dalsze istnienie.

Zaangu2owanie dzialkowc6w docenili politycy z wszystkich klub6w
parlamentamych i k6l poselskich. W osobach posl6w i senator6w znale2li(my
wielu przyjaci6l, kt6rym los polskiego ruchu dzialkowego le2y na sercu.

Niestety wSr6d tego liczrego grona parlamentamego naleZli sig te2

przeciwnicy istnienia ogrod6w dzialkowych w miastach, lobbujqcy za

interesami deweloper6w i bimesmen6w. Ostatecmie wyszli6my z tej batalii
zwycigsko, ale ogromny naklad naszej pracy i zaangu2owania pokazal i
uSwiadomil nam, 2e musimy walczyt o to, by w lawach poselskich zasiadaty

osoby, kt6rym bliskie jest ogrodnictwo dzialkowe i kt6re w naszym imieniu
bgdq dqity€ do rozu'iqzart zgodnych z naszym dobrem.

Niezwykle trudne lata walki o przetrwanie sprawily, 2e dziS my -
czlonkowie niezkr i delegaci obecni na XII Krajowym Zje1dzie Delegat6w
PZD - jeste6my Swiadomi bardziej niZ dotqd swoich praw i odpowiedzialno6ci
za wybory parlamentame, kt6re realnie wptywajq na naszq egzystencjg. W
gronie liczqcym ponad 1,1 miliona czlonk6w znajdujq sig osoby o r62nych



poghdach politycznych. Zachgcamy jednak do tego, by przed wrzuceniem glosu

do umy pamigta6 o tym, 2e w naszym wsp6lnym interesie leiry to, by mandaty

poselskie powierzyf kandydatom, kl6rzy sq naszymi sojusznikami nie tylko w
mowie i piSmie, ale przede wszystkim w dzialaniu i glosowaniach sejmowych,

kt6re maj4 bezpodrednie przelo2enie na nasze ,,by6 albo nie by6".

Pned wyborami kandydujqcy poslowie szukajq poparcia wSr6d

spoleczno5ci dzialkowej. Niestety po wyborach wigkszoS6 z nich zapomina o

swoich obietnicach. Niech o kandydacie Swiadczq fakty, a nie wylqczrie jego

slowa. Je5li byt w Sejmie, to co konkretnie zrobil dla obywatelskiej ustawy o
rodzinnych ogrodach dzialkowych i dla ustawy chroniqcej altany przed

rozbi6rk4? Czy partie, kt6re zabiegaj4 o poparcie dzialkowc6w, majq w swoim
programie cho6by slowo o ogrodnictwie dzialkowym?

Delegaci PZD obecni na XII Krajowym ZleLdzie s4 przekonani, 2e przed

dokonaniem wyboru kandydata w glosowaniu naleiry z uwag4 podsumowa6 jego

dotychczasowq &ialalnoS6. Czy ten, kl6rego zanierzuny wybra6 jako swojego

reprezentanta w parlamencie, w swoim dzialaniu kierowal sig dobrem

spolecznoSci dzialkowej, czy te2 proponowal rczitqzaria nnierzajqce do

calkowitej likwidacji ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Tak, jak mialo to
miejsce podczas procedowania ustawy o ROD, gdy w Sejmie znajdowaty sig

projekty calkowicie oderwane od reali6w ogrod6w dzialkowych i idei

ogrodnictwa dzialkowego, awrgcz spfleczne z dobrem dzialkowc6w i ogrod6w.

Wybory dajq nam do rgki brori i to bardzo skutecznq. Nie wybierajmy posl6w,

kt6rzy pozostajq obojgtni na los naszych dzialkowych spraw, kt6rzy nie chcq

przyjmowai nas w swoich biurach i nie chc4 pomaga6 nam w rozwiqzywaniu

naszych problem6w.

Zjazd apelt\e do wszystkich czlonk6w PZD, by nie dali sig zire26
uludzie tych, kt6rzy po kilkuletniej pracy obudz4 si9 tu2 przed wyborami i dla
pozyskania elektoratu wyborczego, bgdq rzuca6 puste obiebrice. Wielu z tych
kandydat6w ma za sob4 4 lata kadencj i sejmu, a mohe nawet i wigcej, mieli wigc
co najmniej killcukrotn4 szansg pokazania dzialkowcom,2e sqwuini. Niestety

- jedynie czego doczekali6my sig to nieustajqce ataki na nas i kolejne pr6by
odebrania nam naszej wlasno6ci, naszych dzl.alekv ogrod6w, altan. JesteSmy

corazbardziej atakowani i musimy szuka6 silnego wsparcia politycznego, kt6ry
pozwoli nam ochroni6 ogrody i zachowa6 je dlaprzyszlego pokolenia. Ostatnia

kadencja nauczyla nas Swiadomo6ci spolecznej, pokazala naszq wartoS6 jako
organizacji i ludzi, dlatego w swoich wyborach kierujmy sig konkretami, a nie



obietricami. Nie pozw6lmy, by w sejmie zasiadly osoby, kt6re bgd4 graty

naszym losem. Mandat poselski to sfu2rcbno56 wobec narodu.

Qazd uwa24 2e kaidy dzialkowiec powinien wziq6 udzial w wyborach
parlamentamych. Wier4my, 2e spoleczno66 dzialkowa wybierze m4drze osoby,

kt6re pozwolq nam w spokoju kontynuowa6 to, co do tej pory wypracowaliSmy i
nie bgdq zwalczat naszej sily, naszego stowarzyszenia i naszych ogrod6w.
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