APEL
OkrggowegoZarzqdul-6dzkiegopolskiegoZwi4zku Dzialkowc6w
z dnia 12 marca2012rokl
do zarzqd6wRodzinnychOgrod6wDzialkowych,uczestnik6w
II KongresuPolskiegoZwiqzku Dzialkowc6woraz walnvchzebraf w ROD
w sprawieobrony ustawyo rodzinnychogrodachizialkowych.
Uczestnicy czwartegoposiedzeniaOkggowego ZarzqduL6dzkiego polskiego
Zwiqzku Dzialkowc6w w zwiqzku z rczpoczlnajqcasig kampani4 walny-h
zebrai sprawozdawczychw rodzimych ogrodach dzialkowych apelujq do
?T1q!o* ogrod6w o kontynuowanedziala| w obronieustawyo ROb, dlia+ek
i Zwiagku.
Doiwiadczenia ostatnichlat pokazujq,2e tylko zjednoczonai skupionawok6l
najwazniejszego
celu, jakim jest zachowaniewielopokoleniowJgo
dorobku
dzialkowc6w,organizacja,
jest \4 sranieprzelrwaiwszeikiezawirowLia i proby
podwa2eniafi.rndamentalnych
praw zwiqzkowych.
Z tego wzglgdu bardzo watnym zadaniem stojqcym przed osobami
odpowiedzialnych za organizacjgwalnych zebraf jest przedstawieniejego
uczeslnikom aktualnej sytuacji Zwiqzkt. Kieruj4c sig troskq o przyszio5i
ogrodnictwadzialkowego naIeLyzadba(,aby rcmat znaczeniaustawy o ROD
i nastgpstwjej ewentualnejzmiany zosta+zaptezentowany
osobomobecnymna
zebraniach.
PrzyjacieleI
Zaprzestanieaktywno6ciw zmaganiacho prawa dzialkowc6w byloby blgdem,
kt6ry moze zniweczy| dorobek kilku pokoleii uZytkownik6w dzialek. Watka
o ustawg o rodzinnych ogrodach dziatkowych trwa nadal i powinniSmyj4
p-rowadziia2 do uzyskaniasatysfakcjonujecego
rozsrrzygnigciaprzezfrybunai
Konstytucyjny.Miniony rok obfitowal w doniosledta naszeeodrodowiska
wydarzenia.
W obronieustawyo ROD zorganizowany
zostatwe-wrze{niu2011
roku drugi w historii ruchudzialkowegoKongres.Wielu z Was mialo okazjg
w nirnpczestniczyi osobi6cie.Zapewnepanuj4capodczasobrad atmosfera
poczuciadumyz przynaleinosci
do najwigkszejorganizacjispolecznej
w kaju,
jedno6cidzialkowc6wi stanowczego
poparciadla ustawyo iOD zaslugujqna
to by podzieliisi9nimi z pozostalymi
uAtkownikamidzi;lek.
Niew4pliwy medialny sukcesII KongresupZD stanowi dorobek,kt6reso nie
wolnozaprzepa5cii
!
To od Waszegoprzekazuzale|y czy ten gigantycznywysitek organizacyjny
zaowocujestanowiskami,listami lub innymi pisemnymiformami proGtu
przeciwkozamachowina zwiqzkoweprawa.
Temat dzialari na rzecz skutecznejobrony praw dzialkowc6wi Zwiqzku
byl zagadnieniem,
kt6re zdominowalodyskusjgpodczasodbywaj4cegosi9

w czerwcu2011roku OkggowegoZjazduL6dzkiegoDelegar6w
pZD. Efektem
tego byty trzy sranowiska, przeslanie i apel, kt6re jasno oke6laly, 2e
priorltetowym zadaniemdla wszystkich stru[tu. pZD s4 wszelkie dzialania,
ktgre przyczyni?sig do zabezpieczenia
spokojnejprzyszio6ti dla uzytkownik6w
dzialekw ROD.
Pruyigta pruez kierownictwo Zwt4zku wizja firnkcjonowania pZD,
ogrod6w i dzialek zostala zaakceptowanaprzez delegat6wna IX Krajowy
Zjazd. Jego uczestnicy tak2e podjgli uchwaly i stanowiskajednoznacznie
wskazujqcena konieczno6C
dalszejobronyustawyo ROD.
polskiego Zwi4zku
.2012..zostal ogloszony przez Krajowq Radg
Dzialkowc6wrokiemmodemizacjidzialekw ogrodach.
Uwazamy,Zejest to jak
najbardziejuzasadnione.Obronaogrod6w,skuiecznai merytorycznapolemika
z przeciwnikami Zwiqzku powinna by6 poparta argumentami w postaci
zadbanych,estetycznychi prawidiowo zagospodarowanych
dzialek. poprawa
stanu dzialek niew4tpliwe wplynie tak2e pozytylrnie na relacje z lokalnymi
-u4tkownik6w
y119Pi, do kt6rych tq drog4 powinno docierai przeslanie
dzialek oparte na pasji i zamilowaniudo ogrodnictwa,przyrody, spoleczrym
zaanga2owaniu.Pragniemy, aby ogrody byly postrzeganejako miejsca,
tctOymi chgtnie wsp6gracuj4 plac6wki edukaiyjne, opiekuncze
3
i prozdrowob:e.Socjalna,wychowawczai proekologiczna rola dzialek
w ogrodachstanowi wazny kapital spoleczny,kt6ry naleiry wykorzysta6dla
obronydorobkunaszegoruchu.
Czlonkowie OkrggowegoZarz4duL6dzkiego pZD zwracajqsig do zarzqd6w
ogrod6w,walnych zebrafii uczestnik6wII KongresupZD o zad6anieby temat
obronyustawyo ROD nie zostalpominigty w dyskusjina zebraniach,
a wola
zachowaniaustawy znalazla Wraz w postaci dokument6w,kt6re zostana
przekazanedo przedstawicieliwladz panstwowych,parlamentarzyst6w.partii
politycznych.
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