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STANOWISKO
w sprawie znaczenia jedno5ci ruchu ogrodnictwa dzialkowego oraz
posiadania przez dzialkowc6w og6lnokrajowej reprezentacji dla dalszego
istnienia ROD i zachowania praw polskich dzialkowc6w
Bior4c pod uwagg doSwiadczenia wynikaj4ce z wieloletniej dzialalnoSci
Polskiego Zwiqda Dzialkowc6w, a zutlaszcza podsumowuj4c wydarzenia ostatnich
lat, uczestnicy XII Krajowego Zjazdu Delegat6w stwierdzaj4, 2e sila ruchu
ogrodnictwa dzialkowego tkwi przede wszystkim w jedno5ci dzialan i determinacji, z
jak4 Zwi4zek broni dzialkowc6w i ogrody przed rozmaitymi zagro2eniami. Miniona
kadencja pokazal4 2e tylko wsp6lne dzialanie owocuje sukcesem. Tak bylo wtedy,
gdy po wyroku Trybunafu Konst5rtucyjnego wielu zwiastowalo koniec ogrodnictwa
dzialkowego w Polsce. Ogromna mobilizacja ponad milionowej rzeszy cdonk6w PZD
na czele z Krajowq Radq, sprawil4 2e ogrody zostaly ocalone. Wsryscy walczyliSmy
o prawa dzialkowc6w i ogrod6w podczas wielomiesigcznych sejmowych prac nad
przygotowan4 przoz nasze Srodowisko obywatelsk4 ustawq o ROD, potem o ochrong
naszych altan - przy okazji kolejnego oddolnego projektu ratuj4cego nasze altany.
Skoro nikt nas nie broni przed skutkami ulomnego prawa, to oczywistym jest, 2e sami
musimy o swoje prawa walczyd.
Zjazd wyruia przekonanie, 2e tylko dlatego mogliSmy pokonad tyle pigtrz4cych
sig trudno6ci i problem6w,2e jeste6my zorganizowani w silnej i sprawnej organizacji,
jak4 jest PZD. Tylko taka organizacja mogla pokazat, silg, z kt6r4 trzeba sig licza6.

Bez w4tpienia sila dzialkowc6w tkwi w ich solidamoSci, samorz4dno3ci i
wsp6lnotowo6ci. Dzialkowcy docenili t9 jedno66 i pokazali to podczas zebrarl

ustawowych w ROD decyduj4c o pozostaniu w stowarzyszeniu PZD. Zwi4zek po raz
pierwszy w historii stanql w obliczu tak masowej oceny przez swoich czlonk6w. My
uczestnicy XII lGajowego Zjazdu Delegat6w PZD - jeste6my dumni z tego zaufania,
jakim dzialkowcy obdarzaj4 swoj4 og6lnopolsk4 reprezentacjQ - stowarzyszenie PZD.
Jeste6my przekonani, Ze w ten spos6b docenione zostaly nie tylko wieloletnie wysilki
o ocalenie ogrod6w dzialkowych, kt6re ze wzglgdu na ogromn4 wartoSi posiadanych
grunt6w, sq obiellem nieustaj4cych atak6w, ale te? zaakcentowana zostala potrzeba
istnienia silnej reprezentacji og6lnokraj owej, kt6ra ma szansg przeciwstawiad sig tym

-

atakom i skutecznie walczyf o ochrong interes6w dzialkowych. JednoczeSnie nie
mamy zludzeri, ze to nie koniec pr6b nastawionych na perspektywiczr4 likwidacjg
ogrodnictwa dzialkowego. Wielu wci4Z nie moZe pogodzi6 sig z tym, Ze nowa ustawa
o ROD, kt6ra dobrze zabezpiecza ich prawa, weszla w zycie i obowi4zuje od blisko l8
miesigcy.

Dlatego uczestnicy XII Krajowego Zjazdl Dzialkowc6w przypominajq jak
waina jest dalsza jednoS6, solidarno3d i wsp6lnota dzialan wszystkich dzialkowc6w
skupionych wok6l og6lnopolskiego stowarzyszenia PZD. Tylko w ten spos6b
dzialkowcy mog4 skutecmie broniC swoich interes6w. Nie moZemy da6 sig podzielid i
rozczlonkowai na dziesi4tki malych, nic nie znacz1cych stowarzyszeri, kt6rych nikt
nie bgdzie respektowal i szanowal. Trudno nie odnieSi wraZenia, 2e wla(nie taki byl
zamiar niekt6rych grup interesu, kt6re wlaSnie w ten spos6b chcialy pozbyi sig silnego
obroricy ogrodnictwa dzialkowego - PZD. Jak pokazuj4 ostatnie lata - silna
organizacja jest bardzo potrzebna, a co wigcej, moZe skutecznie walczyd o dobre
prawo dla dzialkowc6w.
Zjazd wrywa czlonk6w PZD do pelnej integracji wokol idei ogrodnictwa
dzialkowego i wlasnej organizacji, jak4 jest Polski Zwiqzek Dzialkowc6w.
Pokazali6my, ire frvorzymy dobrze zorgani zowanq rodzing dzialkow4. Nie pozw6lmy
zalem, by llokolwiek zaprzeczal prawu do posiadania przez dzialkowc6w
og6lnokrajowej reprezentacji, a tak2e stanql na drodze naszej jedno6ci.
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