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z dnia 23 paf;dziernika 2014 r.
w sprawie wybordw samorzqdowych
JKrajowy 74azd Delegat6w uznaje, 2e rolq organizercjispolec;znychjest
angazcrwanie sig w proces rczwiqzywania problem6w spolecznl',eh i
public:znych.Zwiqzek od lat podejmuje takie dziaNania..lednak
mozliwoSci i
poterrcjal naszej organizacji uzasadniajqpotrzebgwzmocnienia tej atrctywnoSci.
Nie mozemy sig uchylad od odpowiedzialno6ci za spraw'Fmajqce zzasa<lnicze
znaczeniedla dzialkowc6w i calego spoleczeristwa.Nie nrozemy byr5bierni w
najwaz'niejszychdla nas sprawachw imig blgdnie rozumian,ejapolityc:znoS,oi.
)ZjazdpodkeSla, 2e tak.masowa organizacja.z pon&rdstuletniq trad:ycjqi
doSwierdczeniem,
nie moze skuteczniewalcryl o ogrody i prawa dzialkovrc6w,
nie bgd4cpelnoprawnymuczestnikiemZycia politycznego.Nie chodz;ijedtnako
poliM:g rozumian4 jako wa.lka o viladzg, ale o czyffr,y udziat w debacie
publicznej w celu realizacji warto6ci i idei bgd4cych podsta'w4 rruchu
ogrorlrrictwadzialkowego.
lPolski Zwiqzek Dzialkowc6w jest spolecznq organizacjq pozarzqclow4,
zrzeszajqcqblisko milion rodzin. Od wielu lat dobrze shrzymy miastont oraz
spolerc:mo6ciomlokalnym. Prowadzqc rodzirare ogrody ,dzialkowe - brrTdqce
urzqcLzeniamiu?ytecznoScipublicznej - Zwiqzek wypelnia szczeg6Ine ztrdania
publicrznew stosunku do og6tu. W ten spos6b dziaLkowcyi ich organizacjaod
dawna uczestniczq w buclowie spoleczeristwa obywatelskiego, czlynnie
uczesfiriczqcw Zyciupubliczn.ymdla dobraspolecmoScilol<alnych.
lDlatego tez Krajowy Zjazd Delegat6w stwierdza, 2e dla przys:zloSci
ogroddrw dzialkowych, dla realizacji idei ruchu ogrodnictwa dzialkorvego,
koniecznajest aktywna postawadzialkowc6w oraz struktur Zwiqzkt, kt5rzrywe
wszystkich wyb,orach - samorz4dowych,parlamentarnycJri prerydencl,ich -

powinrri brac czynny udzial i op<lwiada6sig za ugrupowarLiamii kan,dydatami,
ktorzy bedawspierai istnienieoraz rozw6j rodzinLnych
ogro,Cowdzialkowych.
iLwtEkszenieaktywnoScipublicznej jest konieczne,aby w przyszlo,scipocz:4v'/szyod lokalnych samorz4d6w, a na parlamencie skorlczywszy
problerny dzialkowc6w byly rozwiqzywanez ich czynnyn udzialem,.Aby tak
siE stalo, potrzebnajest czynna i Swiadomapostawa wyb<>rcza,
potrzebniejest
pelna wiedzana temattych, kt6rzy maj4.potemstanowido rLaszychsprawach.
lrla calym Zwiqzku oraz jego czlonkach spoczywa odpowiedzialno{t za
pomySlfnoS6
naszychogrod6w.Jalcoobywatelemamy obowi4zekwziqaudz:ialw
zbliilajqcychsip wyborach samorz4dowychi odda6 sw glos. Natorniastjako
dziatkcrwcypowinniSmy poprzec kandydat6w gwarantuj4r;ychzr6wnowehony
rozwoj miast i gmin, uwzglgdniaj4cypotrzebg istnienia rodzinnych ogrod6w
dzialkowych.
Ikajowy Tjazd Delegat6w stwierdza,2e jako dzialkowcy nie morzemy
pozwo.[i6, aby postrzegano nas jako pasywny elektorart,o ktorym ,wielu
politykow sobie przypominajedynie przed kolejnymi wytrorami.Nailezywiqc
poprze'ckandydatow,ktorzy bgd4 pracowaddla ogrod6w i dzialkow<;6w,a nie
tylko 'wykorzystywa6Zwiqzek i jego czlonk6w dla swoich partykularnych
cel6w. Koniecznajest wigksza aktywnoSdi SwiadomoS6,
aby naszeSr:odorvisko
bylo docenianei traktowanejako partner, kt6ry dziala ntl rzecz spoleczno6ci
lokalnych i dlatego oczekuje slusznej pomocy i wsparcia od samorzapd6w.
Nalezywipc zwiEkszacnaszudzialw 2yciu publicznymzp<t2ytkiemdla rniast,
spolecilenstwai ogrodnictwa dzialkowego. W'ybory sarnorz4doweto dobra
okazja,Zebytego dokona6.
W tych wyborach starttujqrohne ugrupov/aniapolityezne oraz:komitety
lokalne. Dlatego teL przy udzielaniu poparcia na\e2y przede rruszystkim
uwzglq:dnia6dotychczasowestanowiskokandydatawobec ROD, szcz:eg6lrrie
w
praktycznym dzialaniu, a tak2e postawq wobec ruchu d:zialkowego, rLowej
ustawy o ROD i ZwiEzku. Glosujmy na ugrupowania i lcomitety wyborcze
dostrzergaj4cew swoich programach interes'y oraz prawa dzieLlkor,rrc6w.
Wspierajmy ludzi sprawdzonych,ktorzy wykazali sig prac4 i dokonaniamidla
dzialkcrwc6wi ogrod6w. Wybierajmy kandydat6w,ktorzynas nie zavtiedlioraz
dobrze znajqi rozumiej qnasze>
problemy.
Ikajowy Zjazd zwraca sig do dzialkowc6w, aby porlczaspodejmolvania
swojej decyzjiwyborczej uwzglgdnialiw szczegolnoSci
ugrupowaniapolityczne
oraz kandydat6w, ktorzy w ubieglym roku wsipierali Zv'riqzek i Srodorvisko
dzialkowe w walce o uchwalenieobywatelskiejustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkc,wych.Poprzezswoje dzialaniawykazali,2emoLnanernich polegai, Dali
jednoc:zeSnie
gwarancjE,i2 w przysztoScibEdq dzialacw najlepszyminteresie
dziaikowc6w.
lfaka gwarancja ma istotne znaczenie.Walczqc o z:,achowanie
i rc,zw6j
ogrod6w dzialkowych potrzebujemyjak najszerszego
wsparrciapolityczneigoze
strony wLadzpublicznych.Ostatnielata dobitniev,rykazalyjakistotnadla otrrony
naszyclhogrod6w i calego ruchu byla pozytywna postawa licznych ugrupo'warii
polityk6w krajowych oraz samorzqdowych.R6wniez dzisiaj potrzebr.rjemy
ich
pomocy, zwlaszcza w celu szybkiego uchwalenia obyv,zertelskiego
pro.jektu
broni4cego prawie milion altan przed masowymi rozlbiorkami. Dlintego
wybierzmy sprawdzonychkandydat6wi ugrupowania,kt6re nie ogranicza-iq
siE
do pustych hasel, ale daly juL wyraz swojemu zaangahowaniuw sprawy urahne
dla Srorlowiskadzialkowc6w.
Itrlajqcpowyzszena uwadze,Krajowy Zjazd Delegat;6,w
PZD zwraca siE
do wszystkichdzialkowc6w o udzialnadchodz4cychwyborilch samorzqdovrych.
Zaglostlmy na wiarygodnych kandydatow, gdyz wynik tych wybor6w zawaIy
na stosunkuprzyszlychwladz lokalnych wobec blisko miliona polskrichr<tdzin
korzystajqcych
z niemalpiEciutysigcyROD.
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