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* spran ie zakoriczonej karnpanii zebrari ustan.ou,r,ch *, Okrggu poznariskim

ogrodl tlzialkowe rfzr'sz0nc w sl.w,r'z)szeniu ogrodo*y'pZD rl.cel ustau.l
o rodzinnych ogrodach dzialkon.ych z clnia l3 grudnia 20lJr zobowi4zanc byly u,
crqgu I loku od 

'rejscia u 2r,cic ustar.il .db).c zebrania $,szystkich dziatkowcow.
ktiirzl nr.gii zadecrdouac cz\ pozostau,ic .g*rd w strLlkturacl.) pZD- cz"t, zalo|yc
wlas'c sro'r'arzvszenie i u1'odrgbnic sig ze struktur dotr.chczasowego stawarzvszenia.
I I stycznia br zakoficzono tE kampanig * ogrodach Okrggu poznariskiego. Z
sat-'-sfakcla nalezy st'vierdzic- ze trud ulozonr lr przruotorvanie zebrari oraz poniesione
kosztl oplacill sie. Ze struktur pzl) ri-r0dr.cbnih sie do te1 por\ skutecznre zalcdr.r ie 4
r'odz'lrc ogrodr dzialkoue: ROD rv'rir-abclka i Karina * Lusor,".ie" RoD Lednl Barcinek
ora/. llOD Iriast u Imielnic. Wsz;-stkic w,t,mienio'c ogroov zarelestr.w,aly swoje
stot'arz'szenIa w KRS i tr$.a pt.occs pr.zc, jrr.r.r, ania agend ogrodu. 9 k.lc.inych ogrodon
takze podiglo declzie o wyodlcbrrieniLr sig z l),/D. alc.jak clotvcirczas nie ucialo sig im
za'ejcstr,r'rac su.ich stor'rar-z'szci rr KI{s *skLrlck popelnionl.crr blgdor.l fbrnralnlch
przez tc sto\\arzrszcnia. Tak sie dzieje nt.in. rr .icdt,nr.n .,r,r odrgbn iont,nt na terenie
nriasta Poznania ROD int. K. Marc inkor,i sk iego- ktorego r.iniosek o reycstracjg
st.*arzyszenia decrz-.iq Sqdu zostal po raz drugi oddaronl-. Tak wigc ten i pozostale
ogr.d1' kttire nie zostah zare-iestrouane * KRS nadai firnkclonu.;4 r,r strukturach [rZD i
sE zobowi4zane przestrzegac pr.zepistin zuiilzkourch. \\,aZnrel sze .jest jednak to. Ze
pozostale 297 ogrod6w Okrggu pozostalo u stori,arz) szenru ogrodou ,y-m pZD.
wigkszoSc z nich. tj. 209 ROl). p.digro Lrchr.ralv w l. b4dz 2. termi'ie zebrania
dcc'dujilc u pozrsteuriu u' I)Zr) w czgsci .gro.d* 

'ic udaro srg uzl,skai wymaganego
kr.r.oru.t i zebrania nie by,ly r,r sranie pocli4c Zaclnc, j uchwall. Su iarle z1 e ,u nrnr. irr,r,.o nra^,'nr zairrtcres.r'r'an iu dziarko*ciru p.oblcrtatr. kq zebrania. L,rz'ali zapewne- ze
dobrego nie r'rartO zarlieniai na rcpsze. il rrlozc gursze'.)... Ale takze r,, trcl.r otrodach. u
nictir'nralnej d'skusji dai. sie .dczu(' rr.lc popar.cia dla rrZD i p.z,srania * .jcu.st.ukturach l-r'lko r+'iericznych our.crach (cieralr sie poglEdr przeciw..ikrir.v Zr.r i4zku
r .jeuo zrx.lcnnik.*. \\' etLkcic, tcEL, ,/ad.r ,/ .lr)lli\\_\ ch opc.1r nie uzl..skala wl.rnagane.i
u igkszosci Nare,l miei nadzie.jg. ze trzialania podejnro.,r'ane przez Zwi4zek u. celu
*drozenla przepis6w ustaw\'r .owego statutLl przekonai4 tych dzialkoi.'.cri\\. 2e \\.ano
.iednak pozostac w pZD.

Ok.ggowy Z.arz4d p1.D ze szczeg(rlnq sat1,sl.akc.j4 odebral decl,zjg zebrania
dzialko'vcru z ROD K.,vitnaca D.lina r'r Swarzgdzu. Dzialkoucl tego ogrodu od rattargani *eungtrz.rnri niepok.ianri ur*orau'rni pr Lez grupke wichrz'cieli
osrod()\\ego ladu - z lreneuszerr .1. i I)ohic,slauenr \\'. na czeie _ .le,dnttznaczn ieodrzucili ich trr'enc iprzygniarrrjueii rri-r,.ksz.scr'grrs.* rrbecnrch na zebraniu p.tljgri
dec-rzjg o pozoslaniu u pZI) srriirdt,/\ l(' () zllrtaniLr llo naszego Z.w,iaz.ktr i dzialari



przez niego prowadzonych w interesie ogrodnictwa dzialkowego i dzialkowc6w.
Dowodzi r6wnie2 klgski naszych przeciwnik6w, kt6rzy maj4c na wzglgdzie przede

wszystkim swoje partykulame interesy robili wszystko, aby blokowai proces
uchwalania nowej ustawy o ROD, czy te2 inicjatywy obyrvatelskiej w sprawie altan.

Okregowy Zarz4d PZD dzipkuje i gratuluje wszystkim dzialkowcom ogrod6q
kt6rzy wybrali wsp6ln4 drogg. Gratulujemy dzialkowcom wysokiej swiadomodci i
przekonani4 2e tylko wsp6lnie - w ramach silnej organizacji - moZemy przeciwstawia6

sig pr6bom likwidacji ogrod6w i ograniczaniu praw dziatkowc6w Crynimy to na
przek6r opiniom gloszonym przez naszych przeciwnik6w, wywodz4cych sig ze
Srodowisk d4zqcych do przejmowania teren6w ogrod6w Zalujemy, ze do tego $ona
zaliczyd musimy tak2e niechgtne Zwiqzkowi media, kt6re pr6buiq iak np. Gazeta
wyborcza - za sprawq publikacji redaktora Marka wielgo - deprecjonowa6 niew4tpliwy
sukces polskich dzialkowc6w i przekonywad,2e dzialkowcy byli "zmanipulowani",
"szanta2owani" albo "nieswiadomi". Swoje tezy wyglaszali podpierai4c siq listami albo
medialnymi informacjami pozyskiwanymi od naszych przeciwnik6w. Niestety, nie
sprawdzano wiarygodnosci tych wystapieri i gloszonych tez. pr6bowano za to wywrzei
wraZenie, 2e polscy dzialkowcy s4 przeciwni swojemu Zwi4zkowi, a Zwiqzek nimi
manipuluje. Takie sformulowania sq nie tylko pospolitym klamstwem, ale obra2aiq
tak2e setki tysigcy dzialkowc6w, kt6rzy dobrze poznali swoich przyjaci 61, ale takc2e
swoich wrog6w. To,2e ufaiqprzvjaciolom Swiadczy o ich roztropnosci i daje podstawE
do twierdzenia, 2e ogrod6w dzialkowych nie uda sip przej46, a dzialkowcy z peln4
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determinacja bgd4 ich broni6 razem ?swoim Zwi4zkiem, tak jak czynili to do tej pory.
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