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w sprawie wybordw samorzqdowych

JKrajowy 74azd Delegat6w uznaje, 2e rolq organizercji spolec;znych jest

angazcrwanie sig w proces rczwiqzywania problem6w spolecznl',eh i
public:znych. Zwiqzek od lat podejmuje takie dziaNania..lednak mozliwoSci i

poterrcjal naszej organizacji uzasadniajq potrzebg wzmocnienia tej atrctywnoSci.

Nie mozemy sig uchylad od odpowiedzialno6ci za spraw'F majqce zzasa<lnicze

znaczenie dla dzialkowc6w i calego spoleczeristwa. Nie nrozemy byr5 bierni w
najwaz'niejszych dla nas sprawach w imig blgdnie rozumian,ej apolityc:znoS,oi.

)Zjazd podkeSla, 2e tak. masowa organizacja. z pon&rd stuletniq trad:ycjq i

doSwierdczeniem, nie moze skutecznie walcryl o ogrody i prawa dzialkovrc6w,
nie bgd4c pelnoprawnym uczestnikiem Zycia politycznego. Nie chodz;i jedtnak o
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

ogrorlrrictwa dzialkowe go.
lPolski Zwiqzek Dzialkowc6w jest spolecznq organizacjq pozarzqclow4,

zrzeszajqcq blisko milion rodzin. Od wielu lat dobrze shrzymy miastont oraz

spolerc:mo6ciom lokalnym. Prowadzqc rodzirare ogrody ,dzialkowe - brrTdqce

urzqcLzeniami u?ytecznoSci publicznej - Zwiqzek wypelnia szczeg6Ine ztrdania
publicrzne w stosunku do og6tu. W ten spos6b dziaLkowcy i ich organizacja od
dawna uczestniczq w buclowie spoleczeristwa obywatelskiego, czlynnie
uczesfiriczqc w Zyciu publiczn.ym dla dobra spolecmoSci lol<alnych.

lDlatego tez Krajowy Zjazd Delegat6w stwierdza, 2e dla przys:zloSci

ogroddrw dzialkowych, dla realizacji idei ruchu ogrodnictwa dzialkorvego,
konieczna jest aktywna postawa dzialkowc6w oraz struktur Zwiqzkt, kt5rzry we
wszystkich wyb,orach - samorz4dowych, parlamentarnycJr i prerydencl,ich -



powinrri brac czynny udzial i op<lwiada6 sig za ugrupowarLiami i kan,dydatami,
ktorzy beda wspierai istnienie oraz rozw6j rodzinLnych ogro,Cow dzialkowych.

iLwtEkszenie aktywnoSci publicznej jest konieczne, aby w przyszlo,sci -

pocz:4v'/szy od lokalnych samorz4d6w, a na parlamencie skorlczywszy
problerny dzialkowc6w byly rozwiqzywane z ich czynnyn udzialem,. Aby tak
siE stalo, potrzebna jest czynna i Swiadoma postawa wyb<>rcza, potrzebnie jest

pelna wiedza na temat tych, kt6rzy maj4.potem stanowid o rLaszych sprawach.
lrla calym Zwiqzku oraz jego czlonkach spoczywa odpowiedzialno{t za

pomySlfnoS6 naszych ogrod6w. Jalco obywatele mamy obowi4zekwziqa udz:ial w
zbliilajqcych sip wyborach samorz4dowych i odda6 sw glos. Natorniast jako

dziatkcrwcy powinniSmy poprzec kandydat6w gwarantuj4r;ych zr6wnowehony
rozwoj miast i gmin, uwzglgdniaj4cy potrzebg 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 przypomina jedynie przed kolejnymi wytrorami. Nailezy wiqc
poprze'c kandydatow, ktorzy bgd4 pracowad dla ogrod6w i dzialkow<;6w, a nie
tylko 'wykorzystywa6 Zwiqzek i jego czlonk6w dla swoich partykularnych
cel6w. Konieczna jest wigksza aktywnoSd i SwiadomoS6, aby nasze Sr:odorvisko
bylo doceniane i traktowane jako partner, kt6ry dziala ntl rzecz spoleczno6ci
lokalnych i dlatego oczekuje slusznej pomocy i wsparcia od samorzapd6w.
Nalezy wipc zwiEkszac naszudzial w 2yciu publicznym zp<t2ytkiem dla rniast,
spolecilenstwa i ogrodnictwa dzialkowego. W'ybory sarnorz4dowe to dobra
okazja, Zeby tego dokona6.

W tych wyborach starttujq rohne ugrupov/ania polityezne oraz: komitety
lokalne. Dlatego teL przy udzielaniu poparcia na\e2y przede rruszystkim
uwzglq:dnia6 dotychczasowe stanowisko kandydata wobec 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
dostrzergaj4ce w swoich programach interes'y oraz prawa dzieLlkor,rrc6w.
Wspierajmy ludzi sprawdzonych, ktorzy wykazali sig prac4 i dokonaniami dla
dzialkcrwc6w i ogrod6w. Wybierajmy kandydat6w,ktorzy nas nie zavtiedli oraz
dobrze znajqi rozumiej qnasze> problemy.

Ikajowy Zjazd zwraca sig do dzialkowc6w, aby porlczas podejmolvania
swojej decyzji wyborczej uwzglgdniali w szczegolnoSci ugrupowania polityczne
oraz kandydat6w, ktorzy w ubieglym roku wsipierali Zv'riqzek i Srodorvisko
dzialkowe w walce o uchwalenie obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach



dzialkc,wych. Poprzez swoje dzialaniawykazali,2e moLna ner nich polegai, Dali
jednoc:zeSnie gwarancjE, i2 w przysztoSci bEdq dzialac w najlepszym interesie
dziaikowc6w.

lfaka gwarancja ma istotne znaczenie. Walczqc o z:,achowanie i rc,zw6j
ogrod6w dzialkowych potrzebujemy jak najszerszego wsparrcia polityczneigo ze
strony wLadz publicznych. Ostatnie lata dobitnie v,rykazalyjak istotna dla otrrony
naszyclh ogrod6w i calego ruchu byla pozytywna postawa licznych ugrupo'wari i
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 sprawdzonych kandydat6w i ugrupowania, kt6re nie ogranicza-iq siE
do pustych hasel, ale daly juL wyraz swojemu zaangahowaniu w sprawy urahne
dla Srorlowiska dzialkowc6w.

Itrlajqc powyzsze na uwadze, Krajowy Zjazd Delegat;6,w PZD zwraca siE
do wszystkich dzialkowc6w o udzial nadchodz4cych wyborilch samorzqdovrych.
Zaglostlmy na wiarygodnych kandydatow, gdyz wynik tych wybor6w zawaIy
na stosunku przyszlych wladz lokalnych wobec blisko miliona polskrich r<tdzin
korzystajqcych z niemal piEciu tysigcy ROD.
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