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Było tłumnie, gwarnie i  radośnie. pano-
wała przyjacielska i serdeczna atmosfe-
ra, którą szczerze zachwyciła się obecna 
na działkowym święcie premier ewa 
Kopacz. uroczystość swoją obecnością 

zaszczycili także minister środowiska maciej gra-
bowski oraz parlamentarzyści wszystkich ugrupo-
wań. licznie przybyli także przedstawiciele władz 
lokalnych m.in. marszałek województwa pomor-
skiego mieczysław struk i prezydent miasta tcze-
wa mirosław pobłocki. 

Premier: macie 
we mnie przyjaciela
po raz pierwszy w działkowych dożynkach udział 
wzięła szefowa rządu, która ponownie zapewniła 
środowisko działkowe o  swoim wsparciu i przy-
jaźni. - niezależnie od tego, jak potoczą się moje 
dalsze losy, macie we mnie prawdziwego przyja-
ciela na zawsze - zadeklarowała premier. w  jej 
ocenie działkowcy są dobrym przykładem two-
rzenia się społeczeństwa obywatelskiego. pre-
mier doceniła pracę działkowców i pzd na rzecz 
ogrodów działkowych, a także uroczyste obchody 
Krajowych dni działkowca. wspominała poprzed-
nie spotkania z  działkowcami i  chwaliła za suk-
cesy, m.in. ustawę o rod i ustawę ws. altanek. 
– dzisiaj możecie tylko i wyłącznie marzyć o tym, 
co robić dalej – zachęcała. 

Powodów do świętowania
było wiele
mówił o nich w swoim przemówieniu prezes pzd 
eugeniusz Kondracki. wymieniał sukcesy pzd 
i  działkowców akcentując solidarność i  jedność 
środowiska, dzięki którym politycy poparli projekty 
obywatelskie związane z  ogrodnictwem działko-
wym. prezes pzd wspomniał też o potrzebie istnie-
nia ogrodów, zachowaniu tradycji i rosnącej wciąż 
liczbie członków pzd, która daje nadzieję na przy-
szłość. - chcemy budować ogrody przyszłości, aby 

Działkowcy świętowali
z Premier Ewą Kopacz
To „Prawdziwe Zwycięstwo Demokracji” pod takim hasłem na Bulwarach Nadwiślańskich w Tczewie, w ostatni 
weekend sierpnia, odbywały się 56. obchody Krajowych Dni Działkowców.

premier e. Kopacz, prezes pzd e. Kondracki, marszałek woj. pomorskiego m. struk wręczenie podziękowań byłym prezesom rod

prezes pzd z działkowcami

służyły nie tylko działkowcom, ale i mieszkańcom 
miast jako tereny zielone – mówił prezes Kondrac-
ki. apelował do miast i samorządów o współpracę, 
pomoc w uzyskiwaniu środków unijnych i regula-
cję stanów prawnych gruntów rod na podstawie 
art. 76 ustawy o rod. prezes podziękował także za 
ogromną pracę, jaką wykonują struktury związku, 
okręgowe zarządy, zarządy rod i sami działkowcy. 

Nagrody dla działkowców i ROD
niezwykle ważną częścią uroczystości było nagro-
dzenie uczestników konkursów krajowych, które 
są tradycją związku. laureaci „wzorowej działki 
roku 2015” otrzymali swoje nagrody z  rąk pre-
zesa pzd i samej premier ewy Kopacz, która była 
wzruszona i  przejęta tym wydarzeniem równie 
mocno, jak laureaci konkursu. nagrody odebrali 
także laureaci i  uczestnicy konkursu „rod roku 
2015”. prezes pzd wręczył też działaczom związ-
kowym złote odznaki „zasłużony działkowiec”. 
podczas uroczystej gali przyznano także odzna-
czenia związkowe za zasługi dla pzd. otrzymali 
je m.in. marszałek województwa pomorskiego 
mieczysław struk i sekretarz miasta tczewa Kata-
rzyna mejna. podczas uroczystości podpisano po-
rozumienie pomiędzy marszałkiem województwa 
pomorskiego, a  władzami ozd pzd w  gdańsku 

i w słupsku, dotyczące wzajemnej współpracy na 
rzecz środowiska naturalnego. 

Podziękowanie za owocną pracę
podczas uroczystej gali szczególnie wzruszającym 
momentem było podziękowanie dla zasłużonych 
prezesów zarządów rod, którzy zakończyli swoją 
pracę wraz z końcem minionej kadencji. podczas 
gali wręczono dyplomy i upominki 24 przedstawi-
cielom prawie wszystkich okręgów pzd. w sumie 
uhonorowano w całej polsce aż 342 byłych pre-
zesów rod.

Tczew miastem ogrodów
podczas święta działkowców wręczono również 
okolicznościowe puchary tczewskim ogrodom, 
które obchodzą swoje jubileusze. są nimi: rod 
im. Kopernika (80 - lecie), rod im. sienkiewicza 
(60 - lecie) oraz rod „wiosna” (40 - lecie). - tczew 
zawsze był przyjazny działkowcom i taki pozosta-
nie – podkreślił w swoim przemówieniu prezydent 
miasta mirosław pobłocki. 

Śmiech, taniec i zabawa
wszyscy obecni bardzo chwalili doskonałą orga-
nizację tegorocznych obchodów Krajowych dni 
działkowca oraz atmosferę, jaka panowała na 
tczewskich bulwarach. na działkowców czeka-
ło wiele atrakcji tj. wystawa koszy dożynkowych 
i ciast drożdżowych z owocami z rodzinnych ogro-
dów działkowych, a  także warsztaty artystyczne 
czy dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci. podczas im-
prezy była też wystawa gołębi, kiermasz cebulek 
ogrodowych, sprzedaż wędlin i miodów, a nawet 
stoisko góralskie. premier ewa Kopacz w  towa-
rzystwie prezydenta tczewa zwiedziła stoiska 
tczewskich ogrodów działkowych. nikt nie wyje-
chał z pustymi rękami. Krajowa rada pzd zadbała 
o  pełne wyżywienie uczestników i  upominki dla 
działkowców, którzy przyjechali na tę uroczystość 
ze wszystkich regionów polski. 

Pozyskiwanie 
środków unijnych

Prezydium Kr pzd przyjęło stano-
wisko ws. zadań priorytetowych 
dla struktur pzd w zakresie 
pozyskiwania środków z fun-
duszy unijnych oraz z funduszy 

ochrony Środowiska i gospodarki wodnej 
dla rod. wskazano m.in. pilną potrzebę 
organizacji spotkań z marszałkami woje-
wództw w celu przedstawienia problemu, 
potrzeb, możliwości i oczekiwań rodzin-
nych ogrodów działkowych w zakresie 
środków unijnych oraz konieczność 
szkoleń prezesów rod w temacie po-
zyskiwanie funduszy ue i zatrudniania 
wykwalifikowanych pracowników przez 
okręgowe zarządy. ponadto zalecono 
rozpoznanie możliwości skorzystania 
ze środków z wojewódzkich funduszy 
ochrony Środowiska i gospodarki wodnej 
przez rodzinne ogrody działkowe, poprzez 
nawiązanie kontaktu z pracownikami 
tego funduszu. więcej informacji na 
www.pzd.pl

Nowe zakładki
na stronie PZD! 

Strona internetowa pzd wzboga-
ciła się o nowe zakładki. zachę-
camy do regularnego zaglądania 
do zakładki „fundusze unijne”  
w aktualnościach, aby na 

bieżąco być z działaniami pzd z zakresie 
pozyskiwania środków z unii europejskiej 
na modernizację i rozwój rodzinnych 
ogrodów działkowych. publikowane są 
tam cenne informacje, dzięki którym do-
wiesz się skąd i jak krok po kroku można 
uzyskać dofinansowanie dla twojego 
rod. ponadto znajdują się tam ważne  
uchwały i stanowiska prezydium Kr,  
Krajowej rady pzd oraz bieżące informa-
cje z okręgów, stanowiska oz i samorzą-
dów w tej sprawie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom działkowców Kr pzd zebrała na 
swojej stronie internetowej wszystkie 
wydane dotąd materiały informacyjne 
skierowane do działkowców zrzeszonych 
w pzd. znajdziemy je w nowej zakładce 
Bruszury. przypominamy, że znajdują się 
one zarówno na stronie internetowej pzd, 
jak i w okręgowych zarządach i zarządach 
rod, gdzie dostępne są dla działkowców 
bezpłatnie.

Krajowa Rada PZD informuje, że 9 wrześ
nia br. sąd rejestrowy wpisał nowy statut 

PZD do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 
Tym samym sądownie potwierdzone zostało 
obowiązywanie statutu uchwalonego podczas 
zwyczajnego XII Krajowego Zjazdu Delega
tów w dniu 2 lipca 2015 roku. Przypominamy, 
że  w ten sposób Związek spełnił obowiązek 
wynikający z art. 68 ustawy o ROD.
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