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I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY
W DNIU 2 WRZEÂNIA 2011 r.
1. Informacja
Obradowała Krajowa Rada PZD
W dniu 2 września 2011 roku w Warszawie odbyło się
XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Krajowa
Rada przyjęła projekty 8 stanowisk, apelu oraz przesłania
i postanowiła przedłożyć je do rozpatrzenia II Kongresowi PZD. Jednocześnie Krajowa Rada upoważniła zespoły redakcyjne do dalszej pracy nad dokumentami kongresowymi, a ze względu na to, że obradowała w okresie
gdy odbywają się okręgowe zjazdy delegatów, na których
padają różne postulaty pod adresem Kongresu, upoważniła Prezydium KR do przedstawienia na Kongresie innych problemów w formie stanowisk lub rezolucji, które
mogą być zgłoszone na zjazdach okręgowych lub zdefiniowane w trakcie przygotowań do Kongresu. Krajowa

Rada dokonała oceny planów inwestycji i remontów
w okręgach na 2011 r. W podjętej w tej sprawie uchwale
stwierdziła, że ilość zadań inwestycyjno – remontowych w
ROD oraz ich zakres jest niewystarczający w stosunku do
potrzeb, gdyż są ROD, które bądź nie posiadają podstawowej infrastruktury, bądź w wyniku długotrwałej eksploatacji uległa ona zniszczeniu. Krajowa Rada uznała
także za konieczne zwiększenie zaangażowania inspektorów ds. inwestycji w organizowaniu, prowadzeniu i nadzorze nad inwestycjami w ROD.
Krajowa Rada nadała sztandar ROD im. Bogdana Andrzejewskiego w Nysie oraz zatwierdziła uchwały Prezydium KR PZD, które tego wymagały zgodnie z postanowieniami statutu PZD.
MP

Porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Zatwierdzenie materiałów na II Kongres PZD (projekty dokumentów, które ma przyjąć Kongres).
5. Informacja na temat planów inwestycji i remontów
w ROD przyjętych przez OZ na 2011 r.

6. Nadanie sztandaru.
7. Zatwierdzenie uchwał Prezydium KR PZD.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał.
10. Zakończenie posiedzenia.

Skład Komisji uchwał i wniosków wybranej na posiedzeniu
1. Wincenty Kulik
Przewodniczący
2. Antoni Kostrzewa
3. Agnieszka Sycz
4. Marian Pasiński

5. Józef Noski
6. Józef Romanowski
7. Zdzisław Śliwa
8. Czesław Smoczyński
9. Andrzej Bojko

– Sudecki
– Mazowiecki
– Podkarpacki
– Zielona Góra

1

– Śląski
– Szczecin
– Poznań
– Gdańsk
– Podlaski

2. Uchwały
UCHWAŁA Nr 1/XXIII/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie dokumentów przedkładanych II Kongresowi PZD
Krajowa Rada PZD zwołała II Kongres Polskiego
Związku Działkowców, aby reprezentacja działkowców
z całej Polski, zgodnie z kompetencjami określonymi statutem PZD, dokonała oceny sytuacji wywołanej zaskarżeniem przez I Prezesa Sądu Najwyższego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego i Kongres zajął stanowisko w tej sprawie oraz innych, mających znaczenie dla przyszłości ruchu
ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Krajowa Rada PZD przyjmuje niżej wymienione dokumenty i postanawia przedłożyć je II Kongresowi PZD:
1. Stanowisko w sprawie sytuacji PZD i ruchu ogrodnictwa działkowego w związku z wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.
2. Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych.
3. Stanowisko w sprawie przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych.
4. Stanowisko w sprawie integracji środowiska polskich
działkowców i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego.
5. Stanowisko w sprawie w sprawie 30 Lecia Polskiego
Związku Działkowców.

6. Stanowisko w sprawie współpracy Polskiego Związku Działkowców z samorządami terytorialnymi.
7. Stanowisko w sprawie współpracy polskiego Związku Działkowców z Ministrem Infrastruktury.
8. Stanowisko w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla działkowców ogrodów
i Związku.
9. Apel do działkowców w sprawie wyborów parlamentarnych.
10. Przesłanie do narodowych związków działkowców.
Krajowa Rada upoważnia zespoły redakcyjne do dalszej
pracy nad dokumentami kongresowymi.
Ponieważ Krajowa Rada obraduje w okresie, w którym
odbywają się okręgowe zjazdy delegatów, na których padają różne postulaty pod adresem Kongresu, Krajowa Rada upoważnia Prezydium KR do przedstawienia na
Kongresie innych problemów w formie stanowisk lub rezolucji, które mogą być zgłoszone na zjazdach okręgowych lub zdefiniowane w trakcie przygotowań do
Kongresu.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 2 września 2011 r.

UCHWAŁA Nr 3/XXIII/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady PZD
Krajowa Rada, działając na podstawie § 151 ust. 3 statutu PZD, postanawia:

w sprawie odwołania Bożeny Dorodzińskiej od Uchwały
Nr 17/XVI/2011 Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku.
3. Uchwałę Nr 183/2011 w sprawie odwołania Wiesława Kozłowskiego od Uchwały Nr 4/10/2010 Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD.

§1
Zatwierdzić następujące uchwały Prezydium KR PZD:
1. Uchwałę Nr 172/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania Pana Jana Gorzelaka od uchwały nr 36/2011
Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.
2. Uchwałę Nr 182 /2011 z dnia 1 września 2011 roku

Warszawa, dnia 2 września 2011 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a uchwały
wymienione w § 1 od dnia ich podjęcia.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 4/XXIII/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie nadania sztandaru
Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. B. Andrzejewskiego w Nysie
Działając na podstawie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14
statutu PZD oraz Uchwały Nr 4/IX/2009 KR PZD z dnia

18 maja 2009 r. w sprawie sztandarów w Polskim Związku Działkowców

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Nadaje
S Z TAN DAR
RODZINNEMU OGRODOWI DZIAŁKOWEMU
IM. BOGDANA ANDRZEJEWSKIEGO
W NYSIE

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 2 września 2011 r.

II. XXIV POSIEDZENIE KR W DNIU
14 PAèDZIERNIKA 2011 r.
1. Informacja
Obradowała Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców
14 października 2011 r. w Warszawie odbyło się XXIV
posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu Krajowej Rady uczestniczyły w pełnych składach Krajowa Komisja Rewizyjna i Krajowa Komisja Rozjemcza. Podczas
wspólnego posiedzenia dokonano oceny przebiegu i wyników II Kongresu PZD. Uczestnicy posiedzenia zgodnie
podkreślili sprawną organizację Kongresu, ale przede
wszystkim postawę i zaangażowanie 4000 działkowców
reprezentujących ogrody działkowe z terenu całego kraju
wyrażającą się w jedności celów i zdecydowanej woli
walki o nienaruszalność ustawy o ROD. Podkreślono
szczególny wydźwięk dużej obecności polityków i samo-

rządowców na Kongresie, a także czynny udział delegacji
zagranicznych: Międzynarodowego Biura w Luksemburgu i reprezentujących związki działkowców z Anglii,
Czech, Niemiec i Słowacji.
Krajowa Rada, Krajowa Komisja Rewizyjna i Krajowa
Komisja Rozjemcza podjęły wspólne stanowisko w sprawie oceny II Kongresu PZD, w którym stwierdziły, że
przebieg II Kongresu PZD, treść dokumentów przyjętych
w jego trakcie oraz skutek, w postaci promocji idei i pozytywnego wizerunku ruchu ogrodnictwa działkowego
zorganizowanego w PZD, w pełni uzasadniają, iż decyzja
o jego zwołaniu była słuszna, a sam Kongres spełnił stawiane przed nim zadania.
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Krajowa Rada przyjęła następnie uchwałę w sprawie zadań dla struktur Polskiego Związku Działkowców wynikających z dokumentów przyjętych na II Kongresie,
w której sprecyzowała zadania dla Prezydium KR PZD,
okręgowych zarządów i zarządów Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w celu propagowania i wdrażania wśród
działkowców, struktur Związku, a także społeczności lokalnej dorobku II Kongresu.
Krajowa Rada podjęła decyzję o zwołaniu IX Krajowe-

go Zjazdu Delegatów, a także powołała komisję ds. statutu Polskiego Związku Działkowców.
Krajowa Rada podjęła uchwałę w sprawie propagowania idei i wartości ogrodnictwa działkowego, w której
stwierdziła, że niezbędne jest usprawnienie działań dotyczących rozpowszechniania wiedzy o pozytywnym znaczeniu dla rodzinnych ogrodów działkowych i społeczności lokalnych. Krajowa Rada określiła zadania w
tym zakresie dla okręgowych zarządów PZD.
MP

Porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Ocena przebiegu i wyników II Kongresu PZD – Prezes PZD.
5. Dyskusja.
6. Ocena przebiegu i wyników okręgowych zjazdów
– Prezes PZD.

7. Dyskusja.
8. Zwołanie IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.
9. Powołanie Komisji ds. statutu PZD.
10. Podjęcie uchwał.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Skład Komisji uchwał i wniosków wybranej na posiedzeniu
1. Stanisław Chodak
Przewodniczący
2. Tadeusz Jarzębak

– Lublin

3. Antoni Kostrzewa
4. Jerzy Leśniak
5. Halina Kmieciak

– Szczecin

– Mazowiecki
– Śląski
– Małopolski

2. Uchwały
STANOWISKO
Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie oceny II Kongresu PZD
Krajowa Rada PZD, Krajowa Komisja Rewizyjna PZD
oraz Krajowa Komisja Rozjemcza PZD, obradujące na
wspólnym posiedzeniu w dniu 14 października 2011r.,
stwierdzają, iż przebieg II Kongresu PZD, treść dokumentów przyjętych w jego trakcie oraz skutek, w postaci pro-

mocji idei i pozytywnego wizerunku ruchu ogrodnictwa
działkowego zorganizowanego w Polskim Związku Działkowców, w pełni uzasadniają stwierdzenie, iż decyzja o
jego zwołaniu była słuszna, a sam Kongres, spełnił stawiane przed nim zadania.

UZASADNIENIE
Zgodnie z § 145 Statut PZD, Kongres PZD jest zwoływany dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska środowiska działkowców w sprawach szczególnie istotnych dla
ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Jak wskazał
I Kongres PZD z 2009 r., formuła ta doskonale służy za-

prezentowaniu poglądów i oczekiwań działkowców oraz
przekonaniu do nich szerokich grup społecznych, w tym
środowisk parlamentarnych.
Wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim okresie,
niewątpliwie uzasadniały stwierdzenie, iż – tak jak w 2009 r.
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– zaistniała potrzeba podjęcia wszelkich środków służących obronie interesów działkowców i ogrodów. Wskazać tu należy zwłaszcza na: stopniowe ograniczanie
w ostatnich latach ustawowej ochrony ogrodów przed likwidacją, zmanipulowany raport NIK bezpodstawnie
szkalujący wizerunek całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, czy wreszcie próbę uchylenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez zaskarżenie
jej do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedź radykalnych i niekorzystnych dla działkowców i ogrodów zmian
w prawie zawartą w stanowisku Marszałka Sejmu przesłanym do Trybunału. Dlatego, w powszechnym wśród
działkowców odczuciu, okoliczności te jednoznacznie
wskazywały na konieczność podjęcia działań adekwatnych do wyzwań, przed jakimi stanął ich ruch.
Zmasowane protesty płynące z ogrodów sprawiły, iż
sprawa poszanowania praw zagwarantowanych ustawą
o ROD stała się znana dla większości parlamentarzystów
w Polsce. Jednak pomimo olbrzymiej skali tej formy wyrażania poglądów przez działkowców, w której udział
wzięło kilkaset tysięcy członków PZD, wysiłek ten nie
przyniósł satysfakcjonującego rezultatu. Najlepszym dowodem na to był fakt, iż kwestia ochrony istnienia ogrodów i zabezpieczenia praw działkowców nie znalazła się
pierwotnie w programie wyborczym żadnej z partii startujących w wyborach parlamentarnych. Z tego też względu
KR PZD, mając w pamięci sukces, jakim był I Kongres
PZD, uznała za konieczne sięgnięcie po raz kolejny po ten
środek promocji poglądów polskich działkowców. Podstawowym celem Kongresu było zaprezentowanie stanowiska polskich działkowców na próbę podważenia ustawy
o ROD. Posłużyć on miał także zaistnieniu tematu ogrodów działkowych w wyborach parlamentarnych i doprowadzeniu do przedstawienia działkowcom przez ugrupowania polityczne ich poglądów na temat istnienia ogrodów, pozycji prawnej działkowców oraz ich samorządu,
a w szczególności zachowania ustawy o ROD w niezmienionym kształcie.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż
II Kongres PZD spełnił stawiane przed nim zadania. Skala zainteresowania tym wydarzeniem oraz nagłośnienie
oczekiwań działkowców przez ogólnopolskie media elektroniczne, potwierdzają słuszność decyzji o zwołaniu
Kongresu. Publiczna manifestacja głębokiej integracji środowiska działkowców oraz jednomyślność w poglądach
na temat konieczności obrony ustawy o ROD i ogólnopolskiego samorządu, czyli PZD, dały jasny komunikat, co
do oczekiwań płynących z ogrodów. Znamienne były komentarze w mediach. Dużo bardziej wyważone i dostrze-

Prezes PZD
/-/ Eugeniusz Kondracki

gające racje działkowców i ich Związku, jak również unikające stereotypowych ocen, którymi niejednokrotnie posługiwano się dotychczas.
Jednak z punktu widzenia podstawowego celu Kongresu, tj. zabezpieczenia praw użytkowników działek, ochrony ogrodów oraz zachowania ogólnopolskiej organizacji
działkowców, najważniejsze były deklaracje złożone podczas Kongresu przez przedstawicieli ugrupowań politycznych oraz oficjalne dokumenty programowe niektórych
partii przekazane do PZD. Uznanie dla ustawy oraz poparcie dla działkowców i ich Związku, wyrażone z trybuny kongresowej i w przesłanych dokumentach, dają
podstawę do przyjęcia, iż w Sejmie, wyłonionym po wyborach 2011 r., działkowcy znajdą posłów, którzy skutecznie wesprą ich postulaty.
Odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej sytuacji
ogrodów oraz uzyskanie poparcia dla sprawy działkowców w przyszłym Sejmie, nie były jednymi problemami,
którym poświęcono obrady. Najszersze gremium przedstawicieli ogrodów działkowych w historii naszego ruchu,
jakim był II Kongres PZD, w oficjalnych dokumentach
odniosło się również do spraw o charakterze ponadczasowym. Były to m.in.: przyszłość ogrodów działkowych
w Polsce i Europie; znaczenie i rola ogólnopolskiego samorządu działkowców; integracja środowiska działkowców na szczeblu krajowym i europejskim; znaczenie
partnerskich relacji z samorządami lokalnymi oraz konieczność poszanowania podmiotowości samorządu działkowców przez władze państwowe. Tezy i kierunki działania wskazane w stanowiskach II Kongresu PZD, powinny znaleźć odzwierciedlenie w funkcjonowaniu wszystkich ogniw Związku. W tym celu konieczne jest rozpropagowanie i wdrożenie zawartych w nich wytycznych w
dalszej działalności jednostek wszystkich szczebli naszej
organizacji. Pozwoli to, na jeszcze pełniejsze wykorzystanie sukcesu, jakim był II Kongres PZD, która to ocena
znajduje potwierdzenie w listach i wystąpieniach kierowanych do KR PZD, zarówno ze strony uczestników Kongresu, jak i jego gości. Przyczyni się to również do
dalszego promowania dorobku II Kongresu PZD w środowisku działkowców, jak i na zewnątrz – zwłaszcza wśród
polityków, samorządowców i organizacji pozarządowych.
Zdaniem Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej
oraz Krajowej Komisji Rozjemczej PZD dla pełnej realizacji celów II Kongresu PZD, równie ważne - jak jego
przebieg - będzie bowiem wykorzystanie tego wydarzenia oraz jego dorobku do dalszego umacniania pozytywnego wizerunku ogrodów, działkowców i Związku w społeczeństwie.

Przew. KK Rozjemczej PZD
/-/ Olga Ochrymiuk

Warszawa, dnia 14 października 2011 r.
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Przew. KK Rewizyjnej PZD
/-/ Maria Fojt

UCHWAŁA Nr 1/XXIV/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie zadań dla struktur PZD wynikających z dokumentów przyjętych na II Kongresie PZD
Stwierdzając, iż przebieg II Kongresu PZD oraz treść
dokumentów przyjętych w jego trakcie uzasadniają ocenę,
iż spełnił on funkcję określoną dla tego gremium w statucie PZD, Krajowa Rada PZD w oparciu o § 150 ust. 2
pkt 14 statutu PZD, postanawia:

– inicjowania działań mających służyć promocji i poprawie wizerunku ogrodnictwa działkowego i PZD w społeczeństwie.
2. Okręgowe zarządy PZD do:
– podejmowania działań służących propagowaniu i
wdrażaniu dorobku II Kongresu PZD wśród społeczności
ogrodowych poprzez rozprowadzanie publikacji związkowych poświęconych II Kongresowi PZD, zamieszczanie
we własnych mediach, w tym na stronach internetowych
OZ, materiałów kongresowych oraz informacji z uczestnictwa w II Kongresie PZD delegacji okręgowych,
– przeprowadzenia podczas posiedzeń OZ omówienia
II Kongresu PZD oraz możliwości wykorzystania wypracowanych na nim wniosków w dalszej działalności OZ
oraz ogrodów z jego terenu,
– omawiania dokumentów Kongresowych oraz zawartych w nich tez podczas szkoleń dla członków organów
ROD,
– promowania dorobku II Kongresu PZD wśród członków władz samorządów lokalnych i społeczności lokalnej,
– promowania wśród społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku osób uczestniczących w II Kongresie w charakterze gości,
– inicjowania działań służących promocji idei ogrodnictwa działkowego i PZD na szczeblu okręgu oraz wspierania służących temu celowi inicjatyw podejmowanych
w ROD.
3. Zarządy ROD do:
– podejmowania działań służących przekazywaniu informacji na temat II Kongresu PZD oraz jego dorobku wśród
społeczności ogrodowej, w szczególności poprzez pełne
wykorzystanie materiałów poświęconych Kongresowi,
a przekazanych przez jednostki wyższego stopnia PZD,
– promowaniu dorobku II Kongresu PZD przy okazji
bieżącej współpracy z organami administracji publicznej
i organizacjami pozarządowymi na szczeblu lokalnym,
– podejmowaniu inicjatyw służących realizacji kierunków rozwoju ROD wynikających z dokumentów kongresowych oraz promowaniu ogrodnictwa działkowego i PZD.

§1
Zobowiązać struktury PZD do podjęcia działań koniecznych do:
– przekazania wszystkim członkom PZD informacji
o dokumentach przyjętych przez II Kongres PZD i zawartych w nich tezach,
– przekazania informacji o dokumentach przyjętych
przez II Kongres PZD i zawartych w nich tezach do organów administracji państwowej i samorządowej oraz jak
najszerszej grupy społeczeństwa,
– podejmowania wszelkich możliwych działań w celu
obrony zapisów ustawy o ROD, a w szczególności zagwarantowanych w niej praw działkowców,
– wdrożenia wytycznych i wskazówek zawartych w dokumentach przyjętych przez II Kongres PZD w działalności wszystkich jednostek organizacyjnych PZD,
– podejmowania działań służących jak najpełniejszej realizacji kierunków rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce zapisanych w dokumentach II Kongresu PZD.
§2
W ramach realizacji przez poszczególne szczeble organizacyjne PZD obowiązków, o których mowa w § 1, zobowiązać:
1. Prezydium Krajowej Rady PZD do:
– opublikowania w Biuletynie Informacyjnym oraz na
stronach internetowych wszystkich dokumentów przyjętych przez II Kongres PZD oraz ich propagowania w innych wydawnictwach PZD,
– propagowania dorobku II Kongresu PZD w społeczeństwie, również poprzez przekazanie dokumentów II Kongresu PZD do organów władzy państwowej, partii politycznych, organizacji pozarządowych, jak również wśród
organizacji działkowców funkcjonujących w innych krajach,
– inicjowania działań wewnątrzorganizacyjnych służących realizacji tez i wytycznych zawartych w dokumentach II Kongresu PZD,

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
Warszawa, dnia 14 października 2011 r.
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WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

UCHWAŁA Nr 2/XXIV/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie oceny przygotowania, przebiegu i wyników okręgowych zjazdów delegatów PZD,
które odbyły się w 2011 r.
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że wszystkie okręgowe zjazdy delegatów PZD odbyły się zgodnie z zasadami określonymi statutem PZD oraz
uchwałami Krajowej Rady i Prezydium KR PZD. Okręgowe zjazdy delegatów, zgodnie z protokołami komisji mandatowych, były prawomocne, a jak wynika z dokumentacji, wypełniły zadania statutowe, a więc:
• zatwierdziły sprawozdania okręgowych zarządów,
okręgowych komisji rewizyjnych i okręgowych komisji
rozjemczych,
• na wniosek okręgowych komisji rewizyjnych wszystkie zjazdy udzieliły absolutorium ustępującym okręgowym zarządom,
• okręgowe zjazdy uchwaliły programy działania okręgu na następną kadencję,
• ustaliły liczbę członków organów okręgowych w granicach określonych statutem PZD,
• dokonały wyboru okręgowych zarządów, okręgowych
komisji rewizyjnych i okręgowych komisji rozjemczych,
• zjazdy wybrały delegatów na IX Krajowy Zjazd Delegatów.
Okręgowe zjazdy były przygotowane i przeprowadzone
zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami statutu PZD i uchwałami KR oraz Prezydium KR PZD. Na
szczególne wyróżnienie zasługują zjazdy, w których czynnie uczestniczyło wielu gości – polityków, przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
Świadczy to o dobrej pozycji okręgu, która przekłada się na
dobrą i owocną dla ogrodów współpracę z samorządem.

Okręgowe zjazdy odbywały się w okresie wzmożonej
walki całego Związku z zagrożeniami dla dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce, które są związane w pierwszej kolejności z zaskarżeniem ustawy o ROD
do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego też wypowiadały
się w postaci stanowisk, apeli, rezolucji na najważniejsze
dla działkowców i ogrodów tematy. Większość okręgowych zjazdów wypowiedziała się we wszystkich sprawach dotyczących ROD i ustawy o ROD, wykorzystując
w ten sposób jedyną w czasie kadencji okazję do zajęcia
stanowiska przez najwyższy organ okręgu. Nie wszystkie
okręgi w pełni skorzystały z tej okazji i należy to ocenić
negatywnie.
Wszystkie okręgowe zjazdy były prawomocne, ale frekwencja na niektórych zjazdach była niezadowalająca
i oprócz negatywnej oceny sprawności organizacyjnej
okręgu, należy to zjawisko poddać szczegółowej analizie
i wyciągnąć wnioski do dalszego działania struktur PZD.
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że okręgowe zjazdy delegatów wypełniły zadania, jakie przed nimi postawił statut PZD oraz aktualna sytuacja
ogrodów oraz Związku i składa podziękowanie organom
terenowym, a także osobom, które przyczyniły się do
przygotowania i przeprowadzenia okręgowych zjazdów
delegatów na miarę ich zadań i oczekiwań działkowców.
Krajowa Rada składa podziękowanie uczestnikom okręgowych zjazdów, a wybranym organom okręgowym życzy sukcesów w wypełnianiu społecznych obowiązków
na rzecz społeczności działkowej.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

Warszawa, dnia 14 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 3/XXIV/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie zwołania IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 141 statutu PZD, postanawia:

ku Działkowców w dniach 16 – 17 grudnia 2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§1
Zwołać IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związ-

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
Warszawa, dnia 14 października 2011 r.
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WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

UCHWAŁA Nr 4/XXIV/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie powołania komisji ds. statutu PZD
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców § 150
ust. 2 pkt 5 i 14 statutu PZD, postanawia:

11) Czesław Smoczyński
12) Agnieszka Sycz
13) Zdzisław Śliwa
14) Jerzy Teluk

§1
Powołać Komisję ds. statutu PZD w składzie:
1) Eugeniusz Kondracki
Przewodniczący
2) Stanisław Chodak
– Lublin
3) Grażyna Franke
– Mazowiecki
4) Tadeusz Jarzębak
– Szczecin
5) Halina Kmieciak
– Małopolski
6) Barbara Kokot
– Bydgoszcz
7) Michał Krawczyk
– Śląski
8) Wincenty Kulik
– Sudecki
9) Janusz Moszkowski
– Wrocław
10) Olga Ochrymiuk
– Podlaski

– Gdańsk
– Podkarpacki
– Poznań
– Zielona Góra

§2
Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny wniosków
okręgowych zjazdów delegatów dotyczących statutu
Polskiego Związku Działkowcóworaz przedstawienie
Krajowej Radzie propozycji zmian statutu PZD, które
przedstawione byłyby IX Krajowemu Zjazdowi Delegatów PZD.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

Warszawa, dnia 14 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 5/XXIV/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie propagowania idei i wartości ogrodnictwa działkowego
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców uznaje za konieczne zintensyfikowanie działań jednostek i organów Związku w zakresie propagowania idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie. W szczególności
niezbędne jest usprawnienie działań dotyczących rozpowszechniania wiedzy o pozytywnym znaczeniu rodzinnych ogrodów działkowych dla rodzin działkowców
i społeczności lokalnych. Potrzebne jest również wzmocnienie działalności informacyjnej Związku, która powinna się koncentrować na skuteczniejszym przekazywaniu
wiadomości o pracach i licznych osiągnięciach PZD poprzez media w celu ukształtowania pozytywnego wizerunku Związku i wszystkich jego struktur, a zwłaszcza
rodzinnych ogrodów działkowych.
Krajowa Rada PZD stwierdza, że realizacja powyższego celu powinna w sposób szczególny następować poprzez rozwój nowych mediów w jednostkach Związku.
Rozwijanie działalności informacyjnej PZD w oparciu

o media cyfrowe należy uznać za priorytet. Pozwoli dotrzeć w sposób szybszy i bardziej skuteczny do samych
działkowców oraz innych zainteresowanych informacjami
o PZD i ROD.
W tym zakresie Krajowa Rada PZD widzi konieczność
lepszego wykorzystania Internetu przez jednostki Związku, a w szczególności przez okręgowe zarządy. Internet
jest niezbędny w działalności okręgów. Jest narzędziem
efektywnym i szybkim w dostarczaniu informacji do szerokiego grona osób. Jest zazwyczaj pierwszym źródłem
sprawdzanym w poszukiwaniu informacji. Dlatego też
Krajowa Rada PZD zobowiązuje wszystkie okręgowe zarządy, które nie prowadzą jeszcze swoich stron internetowych, do ich niezwłocznego uruchomienia.
Jednocześnie Krajowa Rada PZD uznaje za konieczne
lepsze wykorzystanie funkcjonujących stron internetowych okręgowych zarządów poprzez ich szersze wzbogacanie materiałami, a zwłaszcza bieżącymi informacjami
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z życia Związku, wiadomościami z działalności okręgu
oraz wydarzeniami z rodzinnych ogrodów działkowych

wraz z galeriami zdjęć, obrazującymi i propagującymi
idee i wartości ruchu ogrodnictwa działkowego.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

Warszawa, dnia 14 października 2011 r.

III. WSPÓŁPRACA MI¢DZYNARODOWA
1. Informacja z obrad XXXVI Mi´dzynarodowego Kongresu Ogrodów Działkowych
w Kopenhadze w sierpniu 2011 roku
ność lepszego zaznajomienia władz publicznych o dobrodziejstwach społecznych wynikających z funkcjonowania
ogrodów. Następnie temat kongresowy został omówiony
przez przedstawicieli związków działkowców, którzy podjęli prace w dwóch grupach roboczych. Dyskusję w jednej
z tych grup prowadził polski przedstawiciel. Pozostali reprezentanci polskiej delegacji aktywnie uczestniczyli w
pracach i dyskusji drugiej grupy, przedstawiając bogate
polskie doświadczenia jako podstawę do określenia kierunków rozwoju ogrodnictwa działkowego. Podczas Kongresu przyjęto również stanowiska dotyczące obrony
zagrożonych ogrodów w Sztokholmie i Berlinie. Na zakończenie Prezes duńskiego Związku przekazał Prezydencję w Międzynarodowym Biurze, którą na kolejne trzy lata
objął Prezes Związku holenderskiego.
TT

W dniach od 18 do 21 sierpnia br. odbył się w Kopenhadze XXXVI Kongres Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Kongres zgromadził
przedstawicieli z narodowych związków działkowców
z krajów Unii Europejskiej zrzeszonych w Międzynarodowym Biurze oraz reprezentantów Związku japońskiego. Do Biura należy 15 narodowych związków, które
łącznie skupiają blisko 3 miliony działkowców. Polski
Związek Działkowców reprezentowała czteroosobowa delegacja. Tematem przewodnim Kongresu była przyszłość
ogrodów działkowych w aspekcie sposobu ich zagospodarowania oraz oczekiwań działkowców. Posłanie do uczestników Kongresu przekazała Viviane Reding – wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz Komisarz ds. sprawiedliwości, praw człowieka i obywatelstwa. Podkreśliła
ogromne znaczenie ogrodów działkowych oraz koniecz-

2. Stanowisko Kongresu Mi´dzynarodowego w Kopenhadze w sierpniu 2011 roku
Sz. P. Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczpospolitej Polski
Warszawa
LIST OTWARTY

Szanowny Panie Prezydencie,

Delegacja naszej organizacji i narodowych związków
z Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji i Wielkiej Brytanii
uczestniczyła w obradach II Kongresu Polskiego Związku Działkowców, który odbył się 22 września br. w Warszawie. Obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie 4 tysięcy reprezentantów rodzinnych ogrodów działowych
z całej Polski. Z uwagą wysłuchaliśmy również stanowisk
zaprezentowanych przez przedstawiciela Prezydenta RP,

Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu jest organizacją skupiającą 15 narodowych związków zrzeszających ponad
3 miliony działkowców w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii,
Francji, Holandii, Luksemburgu, Norwegii, Niemczech,
Polski, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii,
a także z Japonii.
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członków Rządu, posłów, senatorów, samorządowców
oraz partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych.
Podczas Kongresu działkowcy jednym głosem opowiedzieli się za potrzebą istnienia i rozwoju ogrodów działkowych w Polsce. Ocenili obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych jako najlepszy dokument
prawny na przestrzeni ponad 110 lat funkcjonowania ruchu działkowego na ziemiach polskich. Uczestnicy Kongresu pozytywnie ocenili działalność polskiego samorządu
działkowców, jakim jest Polski Związek Działkowców.
Podczas Kongresu odniesiono się z ogromnym szacunkiem, sympatią i uznaniem do osiągnięć działkowców,
ogrodów i Związku. Wysoko oceniono utworzony w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych ustrój funkcjonowania ogrodnictwa działkowego i potwierdzono poprawność prawną tego aktu. Wszyscy uczestnicy Kongresu deklarowali poparcie dla Związku i wolę obrony ustawy
o ROD i praw polskich działkowców zrzeszonych w PZD.
Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych wysoko ocenia ruch ogrodnictwa działkowego w
Polsce. Organizacja polskich działkowców została członkiem naszego Biura już w 1927 r. W ostatnich 21 latach,
kiedy Związek powrócił w szeregi Międzynarodowego
Biura, znacznie przyczynił się do rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Europie, dzieląc się swoimi tradycjami i doświadczeniami. Docenienie polskiego ruchu
działkowego w Europie stanowiło podstawę do powołania
Prezesa PZD na stanowisko Prezydenta Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w latach 2005–2008.
Dlatego też Międzynarodowe Biuro nie może zrozumieć
sytuacji, w jakiej obecnie znalazł się tak zasłużony polski
ruch ogrodnictwa działkowego.
Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego władze publiczne
nie doceniają Związku, który w czasach polskiego kryzysu lat 1981–1989 zbudował nowe ogrody na powierzchni
14 tysięcy hektarów, co pozwoliło przydzielić 360 tysiącom rodzin działki.
Nie jesteśmy w stanie również zrozumieć, czemu ustawa o ROD, doceniana przez ruch ogrodnictwa działkowego w Europie i przyjęta z zadowoleniem przez działkowców oraz wdrożona w ogrodach, jest poddawana kontroli
konstytucyjnej i uznana we wniosku Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego w całości za niekonstytucyjną.
Nie możemy zrozumieć negowania ustawy, pamiętając,
że na II Kongresie PZD spotkała się ona z akceptacją ze

strony działkowców, parlamentarzystów i samorządowców.
Międzynarodowe Biuro śledziło przygotowania do
uchwalenia ustawy, było zadowolone z jej akceptacji w
Sejmie i śledziło wdrażanie jej postanowień. W Europie
akt ten jest powszechnie uznawany za jedną z najlepszych
ustaw, regulujących funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w danym kraju. Mamy wiedzę, że ustawa
uwzględnia wszystkie doświadczenia i tradycje z ponad
110 lat funkcjonowania polskiego ruchu działkowego.
Sankcjonuje prawa działkowców wywalczone na
przestrzeni dziesiątków lat. Zawarte w niej rozwiązania,
po trudnych latach 1949–1981, zapewniły polskim
działkowcom samorządność, samodzielność i demokrację
w działaniu oraz własną organizację – Polski Związek
Działkowców.
Związek jako masowa społeczna organizacja jest –
obok niemieckiego Związku – największą narodową organizacją działkowców w Europie. PZD jest postrzegany
jako organizacja sprawna, służąca polskim działkowcom
i europejskiemu ruchowi działkowemu.
Dlatego też Międzynarodowe Biuro zwraca się do
Prezydenta RP, Premiera Rządu, Marszałków Sejmu
i Senatu, Ministra Infrastruktury a także Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego
o zajęcie stanowiska, które pozwoli zachować prawa i
uprawnienia polskich działkowców, ogrodów i Związku
zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Wzywamy również do uznania pozytywnego
znaczenia tej ustawy i Związku, dzięki którym w Polsce
funkcjonuje prawie 5 tysięcy sprawnie zarządzanych
ogrodów, służących niemal milionowi rodzin, dzięki
czemu polski ruch działkowy jest powszechnie poważany
w Europie.
Międzynarodowe Biuro wyraża głęboką nadzieję, że
głos europejskich działkowców zostanie uwzględniony,
a wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wycofany. Pozwoli to na dalszy rozwój ruchu działkowego
w Polsce z pożytkiem dla miliona rodzin korzystających
z działek rodzinnych, dla wszystkich polskich rodzin
potrzebujących działki, a także dla społeczności lokalnych, miast i Państwa Polskiego.
Międzynarodowe Biuro, w imieniu całego europejskiego ruch działkowego, udziela Polskiemu Związkowi
Działkowców poparcia w walce o zachowanie ustawy
o ROD, która gwarantuje prawa polskich działkowców,
istnienia ogrodów działkowych oraz prawo do własnej,
samorządnej i samodzielnej organizacji.
Z życzliwym pozdrowieniem

Sekretarz Generalna
/-/ Malou WEIRICH

Przewodniczący Zarządu
/-/ Wilhelm WOHATSCHEK

Luxemburg, 6 październik 2011 r.
10

Prezydent
/-/ Chris ZIJDEVELD

IV. Z PRAC PREZYDIUM KR PZD
1. Prezydium KR PZD w dniu 27 lipca 2011 r.:
a) dokonało oceny przebiegu i wyników XXII posiedzenia KR PZD,
b) przyjęło projekty regulaminu obrad, programu
i wstępny kosztorys II Kongresu,
c) powołało Komitet Organizacyjny II Kongresu,
d) przyjęło informację o stopniu wykonania zaleceń dla
OZ Mazowieckiego w sprawach ROD „Rynia” i ogrodów
na Paluchu,
e) wyraziło zgodę na likwidację ROD „Rewal” w Lublinie,
f) podjęło uchwały w sprawach regulacji stanu prawnego gruntów związanych z likwidacją całości lub części
ROD: wygaszono prawo użytkowania do działki w Zielonej Górze, skreślono z Rejestru ROD „Stokrotka” w Nowej Cerkwi i ROD „Zorza” w Piasecznie,
g) przyznało dotacje na inwestycje i remonty w 3 ROD,
h) przyznało 2 ROD pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD,
i) nie uwzględniło 2 odwołań od uchwał prezydiów OZ.

e) dokonało regulacji stanu prawnego gruntów ROD
i wpisów w Rejestrze ROD dotyczących ROD „Sudety”
w Nowej Rudzie, „Rezeda” we Wrocławiu i im. I Pułku
Ułanów w Sławnie,
f) przyznało dotację uzupełniającą na usuwanie skutków
oraz udzieliło pożyczki dla 1 ROD z Funduszu Samopomocowego PZD,
g) przyjęło informację z przebiegu Międzynarodowego
Kongresu Działkowców w Kopenhadze,
h) powołało Instruktorów Krajowych SSI.
4. Prezydium KR PZD w dniu 12 września 2011 r.:
a) oceniło stan przygotowań do II Kongresu,
b) przyjęło informację o przebiegu okręgowych zjazdów delegatów we wrześniu 2011 r..
5. Prezydium w dniach 14 i 15 października 2011 r.:
a) przyjęło materiały na XXIV posiedzenie KR PZD,
b) podjęło decyzję w sprawie rozliczenia kosztów
II Kongresu PZD,
c) zajęło stanowisko w sprawie propozycji rozwiązania
sprawy roszczenia do gruntu ROD „Demeter” w Łodzi,
d) dokonało regulacji stanu prawnego gruntów ROD:
im. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku, „Bratek” w Luboniu, „Związkowiec” we Wschowie, „Zachód” w Mykach,
„1 Maja” w Białymstoku, „Miejski” w Pyrzycach,
e) przyznało dotacje dla 5 ROD na usuwanie skutków
powodzi oraz dla 3 ROD dotacje uzupełniające na inwestycje,
f) udzieliło 4 ROD pożyczek z Funduszu Samopomocowego,
g) nie uwzględniło 4 odwołań od uchwał prezydiów OZ
i stwierdziło nieważność 1 uchwały zarządu ROD,
h) po prezentacjach i ich ocenie dokonało wyboru firm
do dalszych rozmów w sprawie programu komputerowego dla ROD,
i) przyznało odznaczenia związkowe: Za Zasługi Dla
PZD i Złote Odznaki Zasłużonego Działkowca,
j) dokonało oceny sytuacji w ROD „Metalowiec”
w Chojnicach.

2. Prezydium KR PZD w dniu 16 sierpnia 2011 r.:
a) oceniło stan przygotowań do II Kongresu PZD,
b) przyznało dla 3 ROD dotacje na inwestycje i remonty.
c) przyznało 2 ROD dotacje na usuwanie skutków powodzi,
d) udzieliło 4 ROD pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD,
e) dokonało regulacji stanu prawnego gruntu ROD im.
Bohaterów Monte Cassino w Gdańsku i „Brońców Westerplatte” w Nowym Dworze Gdańskim,
f) uwzględniło 1 odwołanie od uchwały prezydium OZ.
3. Prezydium KR PZD w dniu 1 września 2011 r.
a) przyjęło materiały na XXIII posiedzenie KR PZD,
b) zatwierdziło kosztorys II Kongresu PZD,
c) przyjęło pakiet działań dla ROD w Ostrołęce
w związku z wystąpieniem Prezydenta tego miasta,
d) przyjęło treść odpowiedzi do Ministra Infrastruktury
w sprawie interpelacji poseł Bożeny Kotkowskiej,
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Uchwały Prezydium KR PZD
W sprawie dotacji:

UCHWAŁA NR 167/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trwałych
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz realizując zapisy uchwał Krajowej Rady PZD nr 1/XVIII/05
w sprawie Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD i nr 2/XVIII/05 w sprawie zasad finansowania Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD- obie z dnia 8.12.05 r. oraz
uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr 15/2006

Lp. OZ PZD ROD

z dnia 9.02.06 r. w sprawie kryteriów udzielania dotacji
i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych objętych Otwartym Długofalowym Programem
Rozwoju i Modernizacji ROD, postanawia:
1. Przyznać ze środków Funduszu Rozwoju Krajowej
Rady PZD, w ramach Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD, dotację w kwocie
zł 11 500,00 (słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćset)
dla następujących ROD:

Miejscowość

Zadanie

Dotacja
przyznana

ZIELONA GÓRA
1

Kolejarz

Zielona Góra

Budowa domu działkowca

5 000

POZNAŃ
2

Tulipan

Złocieniec

Remont ogrodzenia

2 500

3

Morena

Połczyn Zdrój

Wymiana zbiorników na wodę

4 000

RAZEM

11 500

§2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.03.2012 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI
Warszawa, dnia 27 lipca 2011 r.
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 177/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trwałych
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz realizując zapisy uchwał Krajowej Rady PZD nr 1/XVIII/05
w sprawie Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD i nr 2/XVIII/05 w sprawie zasad finansowania Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD – obie z dnia 8.12.05 roku oraz
uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr 15/2006

Lp. OZ PZD ROD

z dnia 9.02.06 r. w sprawie kryteriów udzielania dotacji
i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych objętych Otwartym Długofalowym Programem
Rozwoju i Modernizacji ROD, postanawia:
2. Przyznać ze środków Funduszu Rozwoju Krajowej
Rady PZD, w ramach Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD, dotację w kwocie
zł 11 700,00 (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemset) dla następujących ROD:

Miejscowość

Zadanie

Dotacja
przyznana

BYDGOSZCZ
1

1000-lecie

Strzelno

Budowa ogrodzenia

3 700

Krotoszyn

Remont budynku świetlicy

3 000

Opole

Wymiana ogrodzenia

5 000

KALISZ
2

M. Kasprzaka
OPOLSKI

3

H. Sienkiewicza
RAZEM

11 700

§2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.03.2012 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI
Warszawa, dnia 16 sierpnia 2011 r.

13

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 178/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej
Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych dotkniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie
dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozliczania środków finansowych przekazywanych rodzinnym ogrodom
działkowym z konta „Powódź 2010” w celu usuwania
skutków wyrządzonych przez powódź w 2010 r., w związ-

Lp. OZ PZD ROD

Miejscowość

ku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta bankowego „Powódź
2010”, a także uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD
nr 26/2011 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie rozszerzenia
zakresu obowiązywania przepisów PZD dotyczących powodzi w 2010 roku, postanawia:
§1
Przyznać dotacje w kwocie zł 7 600 (słownie złotych:
siedem tysięcy sześćset) na inwestycje i remonty w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku, ze środków
zgromadzonych na koncie bankowym „Powódź 2010” dla
następujących ROD:

Zadanie w ramach
usuwania skutków powodzi

Dotacja
przyznana

PODKARPACKI
1

2

Zalesie

Oaza

Rzeszów

Nisko

Budowa studni, w tym zamontowanie pompy
i przyłączenie do sieci wodociągowej
i elektrycznej

3 000

Naprawa drogi, odmulenie rowu melioracyjnego,
udrożnienie przepustu pod drogą

4 600

RAZEM

7600

§2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.07.2012 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI
Warszawa, dnia 16 sierpnia 2011 r.
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 189/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 150 pkt 17 i § 172 ust.
1 pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej
Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych dotkniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie
dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozliczania środków finansowych przekazywanych rodzinnym ogrodom
działkowym z konta „Powódź 2010” w celu usuwania
skutków wyrządzonych przez powódź w 2010 r., w związ-

Lp. OZ PZD ROD

Miejscowość

ku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta bankowego „Powódź
2010”, a także uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD
nr 26/2011 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie rozszerzenia
zakresu obowiązywania przepisów PZD dotyczących powodzi w 2010 roku, postanawia:
§1
Przyznać dotację uzupełniającą w kwocie zł 20 000
(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) na inwestycje i remonty w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku, ze środków zgromadzonych na koncie bankowym
„Powódź 2010” dla ROD:

Zadanie
usuwania skutków powodzi

Dotacja
przyznana

OPOLSKI
1

im. M. Kopernika

Kędzierzyn-Koźle Utwardzenie dróg i alejek, oczyszczanie
i konserwacja rowów, demontaż i montaż
ogrodzenia

RAZEM

20 000
20 000

§2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.09.2012 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI
Warszawa, dnia 1 września 2011 r.
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 204/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz realizując zapisy uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr
100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie szczególnych
kryteriów udzielania dotacji przez Prezydium Krajowej
Rady PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych dotkniętych powodzią w 2010 r. oraz uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie
dysponowania, wykorzystania, nadzoru i rozliczania środków finansowych przekazywanych rodzinnym ogrodom
działkowym z konta „Powódź 2010” w celu usuwania
skutków wyrządzonych przez powódź w 2010 r., w związ-

Lp. OZ PZD ROD

ku z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w sprawie konta bankowego „Powódź
2010”, a także uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD
nr 26/2011 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie rozszerzenia
zakresu obowiązywania przepisów PZD dotyczących powodzi w 2010 roku, postanawia:
§1
Przyznać dotacje w kwocie zł 36 000 słownie złotych:
trzydzieści sześć tysięcy) na inwestycje i remonty w zakresie usuwania skutków powodzi w 2010 roku, ze środków
zgromadzonych na koncie bankowym „Powódź 2010” dla
następujących ROD:

Miejscowość

Zadanie

Dotacja
przyznana

MAŁOPOLSKI
1

Zielony Gaj

Kraków

Naprawa alejek, konserwacja rowu
melioracyjnego

7 000

Remont ogrodzenia, remont świetlicy
wymiana instalacji elektrycznej

8 000

PODKARPACKI
2

Zelmerowiec

Rzeszów

3

Relaks

Strzyżów

Melioracja ogrodu

6 000

4

Relaks

Dębica

Dokończenie remontu Domu Działkowca
dalsza naprawa dróg dojazdowych, wymiana
ogrodzenia

5 000

SZCZECIN
5

Nad P

Szczecin

Naprawa ogrodzenia, wymiana skrzynek
energetycznych, zakup nowej pompy

RAZEM

10 000
36 000

§2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.10.2012 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI
Warszawa, dnia 14 października 2011 r.
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/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 205/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trwałych
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz realizując zapisy uchwał Krajowej Rady PZD nr 1/XVIII/05
w sprawie Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD i nr 2/XVIII/05 w sprawie zasad finansowania Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD- obie z dnia 8.12.05 r. oraz
uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr 15/2006
z dnia 9.02.06 r. w sprawie kryteriów udzielania dotacji

Lp. OZ PZD ROD

Miejscowość

i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych objętych Otwartym Długofalowym Programem
Rozwoju i Modernizacji ROD, postanawia:
3. Przyznać ze środków Funduszu Rozwoju Krajowej
Rady PZD, w ramach Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD, dotację uzupełniającą w kwocie zł 15 000,00 (słownie złotych: piętnaście
tysięcy złotych) dla następujących ROD:

Zadanie
usuwania skutków powodzi

Dotacja
przyznana

POZNAŃ
1

M. Kopernika

Śrem

Budowa pompowni – ujęcie wody z jeziora

5 000

2

Wł. Reymonta

Śrem

Budowa pompowni – ujęcie wody z jeziora

5 000

3

St. Staszica

Śrem

Budowa pompowni – ujęcie wody z jeziora

5 000

RAZEM

15 000

§2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.03.2012 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI
Warszawa, dnia 14 października 2011 r.
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W sprawie powołania instruktorów SSI

UCHWAŁA NR 190/2011
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie powołania społecznych instruktorów krajowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD
Na podstawie uchwały nr 11/95 Prezydium Krajowej
Rady PZD z dnia 24 sierpnia 1995 r. w sprawie Społecznej Służby Instruktorskiej w PZD w oparciu o wniosek
Prezydium Okręgowego Zarządu w Koszalinie, Prezydium Krajowej Rady PZD postanawia:

3. Krzysztofa Andrzejewskiego z ROD „Słonecznik”
w Białogardzie, okręg koszaliński
§2
1. Powołany instruktor krajowy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD pełni swoje obowiązki społecznie realizując zadania przypisane instruktorom w § 3 wytycznych
stanowiących załącznik do przywołanej powyżej uchwały nr 11/95.
2. Od 1 października 2011 roku instruktor będzie otrzymywał bezpłatnie miesięcznik „działkowiec”.

§1
Powołać na instruktorów krajowych Społecznej Służby
Instruktorskiej:
1. Roberta Grabkowskiego z ROD im. E. Gierczak
w Kołobrzegu, okręg koszaliński
2. Edwarda Markowskiego z ROD „Pogdaz” w Koszalinie, okręg koszaliński

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 1 września 2011 r.

V. OBRADY OKR¢GOWYCH ZJAZDÓW PZD
1. Informacja z VII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD we Wrocławiu
W dniu 18 czerwca 2011 r. w sobotę odbył się VII-my
Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Obrady Zjazdu odbywały się
w Sali Reprezentacyjnej Klubu Oficerskiego Śląskiego
Okręgu Wojskowego.
W VII Zjeździe uczestniczyło 189 delegatów z rodzinnych ogrodów działkowych co zapewniło 81% frekwencję.
Łącznie z członkami ustępujących władz niebędących delegatami i z zaproszonymi gośćmi udział wzięło 227 osób.
W Zjeździe wziął udział Wiceprezes Krajowej Rady
PZD Pan mgr inż. Antoni Kostrzewa.
Gośćmi VII Okręgowego Zjazdu byli posłowie na Sejm
RP – Pan Janusz Krasoń (SLD) i Pan Norbert Raba (Platforma Obywatelska) oraz Starosta Oleśnicki – Pan Zbigniew Potyrała, Burmistrz Miasta i Gminy Brzeg Dolny

– Pan Stanisław Jastrzębski, Burmistrz Miasta i Gminy
Międzybórz – Pan Jarosław Głowacki, Burmistrz Miasta
i Gminy Strzelin – Pani Dorota Pawnuk, Burmistrz Miasta i Gminy Syców – Pan Sławomir Kapica, Burmistrz
Miasta i Gminy Wołów – Pan Dariusz Chmura oraz Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – Pan Mieczysław Reps.
VII Okręgowy Zjazd otworzył Prezes Okręgowego Zarządu – mgr Janusz Moszkowski, witając delegatów,
uczestników Zjazdu i zaproszonych gości. Uczestnicy
Zjazdu chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych w kadencji
3-ech członków Okręgowego Zarządu i członka Okręgowej Komisji Rozjemczej. Przy dźwiękach Hymnu państwowego poczet sztandarowy wprowadził Sztandar
Okręgowego Zarządu. Zjazd jednogłośnie wybrał na Prze18

wodniczących Zjazdu – delegata z ROD „Westerplatte”
we Wrocławiu – Panią mgr Barbarę Korolczuk i delegata
z ROD „Poświętne” – inż. Józefa Smolisa.
Po zatwierdzeniu Porządku obrad i Regulaminu obrad
Zjazdu Wiceprezes Krajowej Rady wręczył odznakę „Za
Zasługi dla PZD” Posłowi na Sejm Norbertowi Rabie oraz
Burmistrzom Miasta i Gminy Brzeg Dolny, Międzybórz,
Strzelin, Syców i Wołów.
Specjalnymi Dyplomami uznania Okręgowego Zarządu uhonorowano natomiast Posła na Sejm RP – Janusza
Krasonia i Starostę Oleśnickiego – Zbigniewa Potyrałę.
W uznaniu zasług w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz za wzorowe wykonywanie obowiązków statutowych – Wiceprezes Krajowej Rady wręczył odznakę „Za Zasługi dla PZD” 19 zasłużonym działaczom PZD w tym członkom władz okręgowych Związku oraz prezesom ogrodów nadaną przez Prezydium KR.
Wiceprezes Krajowej Rady wręczył również 21 zasłużonym działaczom Związku złotą odznakę „Zasłużony
Działkowiec” również nadaną przez Prezydium Krajowej
Rady.
Dyplomami uznania przyznanymi przez Krajową Radę
PZD uhonorowano 47 ustępujących członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej
Komisji Rozjemczej. VII Okręgowy Zjazd wybrał 5 osobową Komisję Mandatową, 11 osobową Komisję Wyborczą oraz 7 osobową Komisję Uchwał i Wniosków.
Referat Sprawozdawczo – Programowy wygłosił Prezes Okręgowego Zarządu – mgr Janusz Moszkowski,
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rozjemczej przedstawił Przewodniczący – mgr Włodzimierz Kaucz, a Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi przedstawił – Przewodniczący mgr Henryk Tomaszewski.
W dyskusji na Zjeździe wzięło udział 4 delegatów, którzy zwrócili uwagę na liczną obecność przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz posłów na Sejm RP na
Zjeździe, którzy popierają ogrodnictwo działkowe i ustawę o ROD, ale także na przeciwników ustawy w niektórych ugrupowaniach w Sejmie i we władzach państwowych. Zwrócili uwagę, że nie wszystkie media w tym prasa i TV rzetelnie wypowiadają się na temat działalności
Związku i problemów ogrodów. Podkreślili, że ciągle trzeba walczyć o istnienie ogrodów i prawne uregulowania
zawarte w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych,
a do tego potrzeba jest jedności i zwartości organizacyjnej
jaka była na Kongresie PZD. Stwierdzili, że niezbędna jest
również walka w obronie ogrodów w dużych miastach jakim jest Wrocław, które przeznaczone są w planach na cele komercyjne. Uznali za konieczne dążenia do poprawy
współpracy z władzami Wrocławia ale na zasadzie przestrzegania poszanowania praw działkowców, ogrodów
i związku zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach
działkowych.

Do wniosków dyskusji ustosunkował się Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski udzielając dodatkowych wyjaśnień podkreślając
słuszność i trafność uwag i spostrzeżeń oraz konieczności
pracowania w sprawie utrzymania jedności organizacyjnej
i poprawy wizerunku ogrodów i Związku w mediach przy
ciągłym prezentowaniu prawdy o ogrodach, o roli i ich
znaczeniu dla społeczeństwa i miast.
Zabierając głos – Wiceprezes Krajowej Rady – Pan Antoni Kostrzewa wysoko ocenił przygotowanie Zjazdu
Okręgowego we Wrocławiu i przedstawione materiały,
które zawierają ogrom działalności Okręgowego Zarządu
w minionej kadencji. Zwrócił uwagę na dużą ilość zrealizowanych inwestycji oraz na dużą kwotę dotacji z OZ
w wys. ok. 2,5 mln zł, którą otrzymało aż 120 ogrodów
działkowych. Podkreślił szeroko prowadzoną działalność
szkoleniową zarówno dla działaczy PZD w ROD jak i dla
działkowców i kandydatów. Zwrócił uwagę na zrealizowanie programu przyjętego na poprzednim Zjeździe, na
uzyskane efekty i złożył podziękowanie za dobrą organizację pracy i osiągnięcia Prezesowi Okręgowego Zarządu,
całemu zespołowi OZ i Komisji statutowych.
Przypomniał walkę w obronie ustawy o ROD w minionej kadencji i walkę tę trzeba będzie prowadzić dalej, bo
sytuacja wokół ustawy i ogrodów jest niebezpieczna po
złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez
I Prezesa Sądu Najwyższego. Należy w dalszym ciągu
przesyłać protesty w sprawie zagrożeń ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W swoim wystąpieniu przypomniał, że będziemy obchodzić Jubileusz 30-lecia
powstania Polskiego Związku działkowców i pierwszej
ustawy o ogrodach po powstaniu Związku. Był to okres
rozwoju ogrodów i umacniania organizacji – Polskiego
Związku Działkowców. Tych wartości należy bronić i dalej rozwijać rodzinne ogrody działkowe. Życzył dobrego
wyboru władz okręgowych i przyjęcia dobrego Programu
na następną kadencję.
W ramach dyskusji zabrali również głos posłowie na
Sejm RP i Burmistrzowie Miast i Gmin: Poseł Janusz Krasoń (SLD) – zwrócił uwagę na konieczność przekonywania cały czas władz państwowych i parlamentarnych, że
trzeba chronić ogrody działkowe, że mają one duże znaczenie dla społeczeństwa i miast. Ogrody działkowe są
cenniejsze niż centra handlowe czy produkcyjne. Podkreślił, a ze Sprawozdania to wynika, że Polski Związek
Działkowców nie ogranicza rozwoju miast i tam gdzie to
jest konieczne ogrody są likwidowane na cele publiczne.
O ogrody należy cały czas walczyć, gdyż są one niezbędne dla społeczeństwa, są płucami zielonymi miast. Zwrócił uwagę, że wcale I Prezes Sądu Najwyższego nie musi
mieć racji, jest to bardziej wystąpienie doktrynalne i polityczne a niesłużące mieszkańcom i trzeba politykom i Trybunałowi to uzmysłowić. Podkreślił, że będzie zawsze po
stronie ogrodów i Związku. Złożył gratulacje Prezesowi
Okręgowego Zarządu za bardzo dobrą pracę i za osiągnię19

cia. Życząc owocnych obrad i sukcesów stwierdził, że
ogrody i Związek przetrwają bo mają bardzo dobrych liderów jak Prezes Eugeniusz Kondracki i Prezes OZ we
Wrocławiu.
Poseł Norbert Raba (PO) – przekazał uznanie Prezesowi Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu za jego dobrą pracę i zaangażowanie w obronę ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, za bardzo dobre przygotowane
materiały na Zjazd, za prezentowane stanowiska, które
uświadomiły czym są ogrody działkowe dla społeczeństwa. Pomimo różnic w poglądach niektórych polityków
ogrody są potrzebne i przetrwają. Zadeklarował swoje poparcie w Sejmie w sprawach ogrodów działkowych.
W podobnym duchu, w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, obrony i rozwoju ogrodów jak i ich znaczenia dla społeczeństwa i miast wypowiedzieli się Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin – Pani
Dorota Pawnuk, Burmistrz Miasta i Gminy Syców – Pan
Sławomir Kapica i Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz
– Jarosław Głowacki, którzy zadeklarowali wsparcie ogrodów w swoich miastach.
Posłanie do VII Zjazdu Okręgowego przesłał Prezes
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pan mgr
inż. Eugeniusz Kondracki, w którym podziękował członkom władz okręgu wrocławskiego za bardzo dobrą pracę
w minionej kadencji, za wkład w obronę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, za poświęcenie i siły oddane ogrodom i Związkowi.
Podkreślił, że Okręgowy Zjazd jest świętem samorządu
ogrodnictwa działkowego. Zwrócił uwagę, że ostatnie cztery lata były bardzo trudne, gdyż musieliśmy cały czas walczyć o zachowanie ustawy i ogrodów. Przypomniał, najważniejsze etapy walki, jak zaskarżenie przepisów ustawy
do Trybunału Konstytucyjnego przez władze Wrocławia,
wystąpienie byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, skandaliczny raport NIK-u, projekt ustawy „PiS”-u, czy najgroźniejszy wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego do
Trybunału Konstytucyjnego. Zwrócił uwagę na najważniejsze wydarzenia jakim był I KONGRES PZD w dniu
14 lipca 2009 r., który był wielkim sukcesem Związku.
Podziękował, za tysiące protestów skierowanych do
Trybunału Konstytucyjnego i do Sejmu RP w obronie
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Te masowe
protesty dają nadzieję, że i z tej walki wyjdziemy zwycięsko. Musimy jednak nadal walczyć i uczynić wszystko by
zachować ogrody dla następnych pokoleń. Przekazując
pozdrowienia, życzył owocnych obrad.
Posłanie do VII Zjazdu przekazała, również Pani Lidia

Geringer de Oedenberg – Poseł do Parlamentu Europejskiego – Kwestor w Prezydium PE, w którym podkreśliła znaczenie ogrodów dla społeczeństwa i miast, a w
szczególności możliwości obcowania z piękną przyrodą.
Wyraziła nadzieję, że problemy działkowców zwłaszcza
wynikające z prób zmiany obowiązującego prawa zostaną rozstrzygnięte pomyślnie dla działkowców i ogrody będą mogły dalej się rozwijać.
VII Okręgowy Zjazd jednogłośnie zatwierdził Sprawozdania Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz jednogłośnie
udzielił absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD we Wrocławiu.
VII Okręgowy Zjazd wybrał jednogłośnie zaproponowany przez Komisję Wyborczą 39-osobowy Okręgowy
Zarząd oraz 9-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną
i 9-osobową Okręgową Komisję Rozjemczą.
VII Okręgowy Zjazd przyjął jednogłośnie:
– Uchwałę nr 6/2011 w sprawie programu działania
Okręgowego Zarządu na lata 2011-2015,
– Uchwałę nr 7/2011 w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
– Stanowisko w sprawie zagrożeń ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych,
– Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych
w 2011 r. (przy dwóch głosach wstrzymujących się),
– Apel do Marszałka Sejmu RP w sprawie wyznaczenia
posłów do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem
Konstytucyjnym.
Nowo wybrany Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu
ponownie wybrał Prezesem Okręgowego Zarządu mgr Janusza Moszkowskiego, a na Wiceprezesów wybrał – Jerzego Karpińskiego i inż. Józefa Smolisa (ponownie).
Sekretarzem Okręgowego Zarządu ponownie wybrano –
mgr Barbarę Korolczuk a Skarbnikiem OZ ponownie
dr Grażynę Watras.
Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie mgr Henryka Tomaszewskiego, Wiceprzewodniczącą – Jadwigę Patrak, a Sekretarzem
mgr Czesława Błygę (ponownie).
Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rozjemczej wybrano – inż. Franciszka Edwarda Skrzypniaka, Wiceprzewodniczącymi – inż. Jana Kaczmarzyka (ponownie), mgr
Eugeniusza Smerekę a Sekretarzem – mgr Eleonorę Muchalską.
VII Okręgowy Zjazd na wniosek Komisji Wyborczej
jednogłośnie wybrał 28 delegatów na IX Krajowy Zjazd
Polskiego Związku Działkowców.

Przewodniczący Zjazdu
/-/Józef Smolis, Barbara Korolczuk
Wrocław, dnia 18 czerwca 2011 r.
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STANOWISKO
VII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2011 r.
w sprawie zagrożeń Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że w minionej kadencji miała i ma miejsce ostra walka skierowana przeciwko przepisom ustawy o ROD, przeciwko Polskiemu
Związkowi Działkowców.
Walkę z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych
kontynuowały „Prawo i Sprawiedliwość” wnosząc do Sejmu RP własny projekt ustawy o ogrodach oraz władze
Miasta Wrocławia, które złożyły do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze w 2006 roku wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP 7-miu przepisów ustawy
o ROD z dnia 8 lipca 2005 r.
Walka o zachowanie przepisów ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych zagrożonych w/w wnioskami zakończona została sukcesem, gdyż Sejm RP już w pierwszym czytaniu w dniu 16 lipca 2009 r. odrzucił w całości
projekt ustawy „PiS”, a Trybunał Konstytucyjny Wyrokiem z dnia 09 grudnia 2008 r. stwierdził nieważność części art. 10 i art. 17 ust. 3 ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych odrzucając wnioski dotyczące pozostałych
5-ciu artykułów ustawy.
Walka z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych
trwa jednak nadal a do obalenia tego aktu prawnego rękę
przykłada przede wszystkim Sąd Najwyższy w osobie
I Prezesa SN, który w 2010 roku złożył do Trybunału
Konstytucyjnego wnioski o uznanie za niezgodną z Konstytucją RP całą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych lub wskazanych 13 przepisów ustawy.
VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że włączenie się
do walki z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych
najwyższej władzy sądowniczej w Polsce stanowi niezwykle groźny precedens, gdyż podważa kompetencje i inicjatywę stanowienia prawa organów ustawodawczych
i wykonawczych państwa polskiego. Podważa również
rozstrzygnięcia ustawodawcy w stanowieniu prawa odpowiadającego oczekiwaniom i potrzebom społecznym.
VII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD we Wrocławiu
uznaje wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego za wyjątkowo szkodliwe społecznie, naruszające nabyte od wielu
dziesiątków lat prawa działkowców, w tym prawo do własności obiektów i nasadzeń, prawo Związku do własności
budynków i budowli ogrodowych, zwolnienia podatkowe
a przede wszystkim prawo do istnienia ogrodów działkowych w strukturze miast i gmin.

Wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego RP zmierzający
do cofnięcia prawa sprzeciwu Związku w sprawie przeznaczenia i likwidacji ogrodu działkowego na cele komercyjne (art. 17 ust. 2 ustawy o ROD) jest dowodem uległości I Prezesa SN wobec nacisków inwestorów i deweloperów a także sprzyja tendencjom władz szczególnie dużych miast Polski do zwiększania dochodów budżetowych
ze sprzedaży terenów ogrodów a więc kosztem potrzeb
społecznych bardzo dużej i niezasobnej części społeczeństwa miejskiego.
VII Okręgowy Zajazd Delegatów PZD we Wrocławiu
zwraca się z apelem do I Prezesa Sądu Najwyższego o ponowne przeanalizowanie złożonego wniosku a zwłaszcza
o jego wycofanie lub odstąpienie od niego.
VII Okręgowy Zjazd zwraca się z apelem do Marszałka Sejmu RP o ponowne zrewidowanie swojego stanowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. skierowanego do Trybunału
Konstytucyjnego, gdyż odbiera ono nadzieję setek tysięcy rodzin w Polsce na uprawę działki, na dalsze istnienie
rodzinnego ogrodu działkowego. Nie można również wyrównywać krzywd zaszłych w minionych dziesięcioleciach wyrządzaniem krzywd obecnym rodzinom działkowców.
VII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD we Wrocławiu
zwraca się do członków Trybunału Konstytucyjnego, nie
przykładajcie ręki do unicestwienia ruchu ogrodnictwa
działkowego na ziemiach polskich, ruchu, który liczy już
115 lat i reprezentowany jest przez blisko milion działkowców i blisko 100 tysięcy członków organów Polskiego Związku Działkowców, wybitnie zasłużonej i uznanej
społecznej organizacji.
VII Okręgowy Zjazd pragnie przypomnieć, że w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych swoje
podpisy złożyło około 50 tysięcy działkowców i zdecydowana większość ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego, którzy skierowali w obronie ustawy, swoich
praw tysiące protestów. Ten masowy sprzeciw wobec prób
podważenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
musi być nie tylko dostrzeżony, ale przede wszystkim
uznany przez władze państwa polskiego za słuszny.
VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców we Wrocławiu kierując niniejsze STANOWISKO do w/w władz Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje w imieniu 58 tysięcy rodzin działkowców okręgu wrocławskiego na jego uwzględnienie.
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Uchwała nr 7/2011
VII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2011 r.
w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców we Wrocławiu, stwierdza, że w minionej
kadencji, w latach 2007–2010 kontynuowana była kampania przeciwko ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Po odrzuceniu w 2009 roku przez Sejm RP projektu
ustawy „PiS”, po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z grudnia 2008 r., który odrzucił większość wniosków Rady Miejskiej Wrocławia do ataku na przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przystąpiła tzw. „trzecia
władza”, a właściwie Sąd Najwyższy RP reprezentowany
przez I Prezesa SN. To I Prezes Sądu Najwyższego w lutym i wrześniu 2010 roku złożył do Trybunału Konstytucyjnego wnioski o uznanie za niezgodne z Konstytucją RP
aż 13 przepisów ustawy a nawet całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Do ataku na naszą ustawę przystąpiła określona grupa
posłów Sejmu RP z Prawa i Sprawiedliwości szczególnie
w Komisji Kontroli Państwowej, gremia Ministerstwa Infrastruktury a także instrumentalnie wykorzystywana Najwyższa Izba Kontroli.
VII Okręgowy Zjazd wyraża ubolewanie, że do planowanej ingerencji w ustawę włączył się także Marszałek
Sejmu RP opiniując pozytywnie niektóre wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego.
Polski Związek Działkowców nie był i nie mógł być
obojętny na te niekończące się ataki na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Do obrony ustawy wraz
z całym Związkiem przystąpiły władze okręgowe Polskiego Związku Działkowców, zarządy i komisje statutowe
organów i blisko 50 tysięcy naszych członków. Przyjęto
liczne stanowiska, uchwały, rezolucje zawierające protesty wobec celowych ataków na przepisy ustawy. Ustawa
o rodzinnych ogrodach działkowych jest bowiem fundamentem istnienia i rozwoju ogrodów działkowych, jest jedynym gwarantem praw działkowców i ogrodów.

W swych protestach wskazaliśmy na prawdziwą przyczynę ataków na ustawę, a jest nią chęć przeznaczenia,
a następnie likwidacji terenów ogrodów działkowych,
szczególnie na cele komercyjne.
Przeciwnicy ustawy nie liczą się przy tym z potrzebami
setek tysięcy rodzin działkowców w miastach, dla których
ogród i działka jest jedynym miejscem wypoczynku, zdrowego trybu życia i obcowania z przyrodą, aktywności społecznej i produkcji na własne potrzeby zdrowych warzyw
i owoców.
VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców we Wrocławiu wyraża uznanie i podziękowanie wszystkim działaczom Związku w okręgu wrocławskim, wszystkim działkowcom za aktywną postawę
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych za
podjęte uchwały, za tysiące podpisów za pozostawieniem
ustawy w niezmienionym kształcie.
VII Okręgowy Zjazd zdecydowanie opowiada się za
kontynuowaniem w obecnej kadencji akcji protestacyjnej
uważając, że jest ona niezbędna wobec ogromnego zagrożenia przepisów ustawy.
VII Okręgowy Zjazd uważa, że musi być ona prowadzona aż do całkowitego zaniechania ingerencji w ustawę.
VII Okręgowy Zjazd wzywa zatem organy Związku
w okręgu wrocławskim, zarządy ogrodów, komisje statutowe i działkowców do podejmowania dalszych działań
protestacyjnych i kierowania swoich stanowisk do Trybunału Konstytucyjnego i Sejmu RP.
VII Okręgowy Zjazd wyraża nadzieję, że tysiące protestów skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego odniosą oczekiwany skutek i ustawa o rodzinnych ogrodach
działkowych zostanie obroniona, gdyż dobrze służy nie
tylko rodzinom działkowców, ale także całemu społeczeństwu.

Przewodniczący Zjazdu
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APEL
VII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2011 r.
do Pana Grzegorza Schetyny – Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców we Wrocławiu wyraża ogromne zaniepokojenie próbą wymuszenia na Marszałku Sejmu RP podjęcia decyzji w sprawie wyznaczenia do reprezentowania
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybunałem Konstytucyjnym posłów „Prawa i Sprawiedliwości” – Andrzeja Dery i Stanisława Pięty.
VII Okręgowy Zjazd zwraca uwagę, że na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej w dniu 1 grudnia 2010 roku to
w/w posłowie sami zgłosili chęć wystąpienia przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o uznanie za niezgodne z Konstytucją RP
przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Ta chęć występowania przed Trybunałem nie ma na celu
obrony uchwalonych przez Sejm RP przepisów, do czego
w imieniu Sejmu powinni być zobowiązani lecz wręcz odwrotnie przyświeca im cel obalenia i zdyskredytowania
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
VII Okręgowy Zjazd pragnie przypomnieć, że to Poseł

Andrzej Dera był w imieniu „Prawa i Sprawiedliwości”
wnioskodawcą w 2009 r. projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która zakładała nacjonalizację majątku Związku, komunalizację majątku działkowców, uchylenie w całości ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych. Projekt ten został odrzucony przez Sejm RP
już w pierwszym czytaniu w dniu 16 lipca 2009 r.
VII Okręgowy Zjazd zwraca się do Pana Marszałka
z prośbą o wyznaczenie do reprezentowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybunałem Konstytucyjnym
posłów, którzy byli autorami i rzecznikami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych a nie jej przeciwnikami,
posłów, którzy godnie będą reprezentować Sejm RP.
Podjęcie właściwej decyzji przez Pana Marszałka, o co
apelują Delegaci obradujący na Zjeździe, zwróci uwagę
setek tysięcy rodzin działkowców w Polsce na próbę poważnego i obiektywnego ich potraktowania przed Trybunałem, na poważną obronę praw działkowców i ogrodów
zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przewodniczący Zjazdu
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STANOWISKO
VII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2011 r.
w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 r.
VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców we Wrocławiu wobec zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w październiku 2011 roku zwraca się do
wszystkich członków Związku, do współmałżonków
i członków rodzin działkowców o powszechny w nich
udział.
Wybory parlamentarne, wybory przedstawicieli narodu
do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej są okazją dla każdego obywatela do poważnego zastanowienia
się nad wyborem dalszej drogi rozwoju naszego kraju,
drogi do pomyślności polskich rodzin.
Wybory parlamentarne są również niezwykle ważne,
bardzo istotne dla rodzin polskich działkowców. Od wy-

ników wyborów nowych władz zależeć będzie bowiem
również los rodzinnych ogrodów działkowych, los tej części społeczeństwa, dla której ogród i działka stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji, miejsce aktywności społecznej, miejsce podreperowania zdrowia oraz wsparcia
budżetu domowego.
W minionych latach, a szczególnie w kadencji
2007–2011 ponawiano ataki na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, na istnienie ogrodów, szczególnie
w granicach dużych miast, na działalność społecznej organizacji – Polskiego Związku Działkowców,
Próby uchylenia praw ogrodów, działkowców i Związku podejmowało zwłaszcza „Prawo i Sprawiedliwość”,
ale także gremia pozaparlamentarne w osobie I Prezesa
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Sądu Najwyższego, w Ministerstwie Infrastruktury,
w Najwyższej Izbie Kontroli. Z niecierpliwością oczekujemy na rozstrzygnięcia jakie mają zapaść w stosunku do
przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
w Trybunale Konstytucyjnym.
Wierzymy głęboko, że obronimy nasze prawa, obronimy nasze ogrody zagrożone likwidacją na cele komercyjne, bo są one potrzebne społeczeństwu. By tak się stało
działkowcy i członkowie ich rodzin muszą być niezwykle
aktywni, a swoją aktywność i przekonania wyrażą podczas głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców we Wrocławiu zwraca się do członków
Związku o poważne przemyślenie sytuacji w jakiej znalazła się nasza ustawa, w jakiej znalazły się rodzinne ogrody działkowe i udzielili poparcia w wyborach tym
ugrupowaniom i kandydatom na posłów i senatorów, którzy wspierali ogrodnictwo działkowe, którzy w terenach
ogrodów widzieli coś więcej niż tereny włącznie pod za-

budowę, którzy dostrzegli, że ogrody działkowe są wymarzonym i niezbędnym miejscem szczególnie dla rodzin
niezasobnych finansowo i dla osób, które aktywność zawodową mają już za sobą.
Oddając swój głos musimy pamiętać o konieczności zachowania ogrodów dla swoich dzieci i wnuków, dla kolejnych pokoleń rodzin działkowców.
VII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD we Wrocławiu
głęboko wierzy, że w poczuciu zagrożenia istnienia ogrodów, w poczuciu odpowiedzialności za los rodzinnych
ogrodów działkowych działkowcy podejmą właściwą decyzję i oddadzą swój głos na kandydatów, którzy opowiadają się za dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi,
chroniącymi ich prawa, za uregulowaniami zawartymi
w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.
Przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych, przyszłość ustawy i przyszłość Polskiego Związku Działkowców zależy również od Was.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Józef Smolis
/-/ Barbara Korolczuk

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Leonard Rudnicki

Wrocław, dnia 18 czerwca 2011 r.

2. Informacja z Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Kielcach
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców w Kielcach odbył się w dniu 16 czerwca
2011 roku. W Zjeździe udział wzięli delegacji z rodzinnych ogrodów działkowych województwa świętokrzyskiego – wybrani w trakcie ubiegłorocznych walnych
zebrań sprawozdawczo – wyborczych, członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście.
W Zjeździe uczestniczyło 59 delegatów z liczby 74 wybranych w ROD, co stanowi 79,73%.
Z upoważnienia Prezesa Związku – Pana Eugeniusza
Kondrackiego, swoją obecnością zaszczycił uczestników
Pan Bartłomiej Piech – Dyrektor Biura KR PZD.
Grono zaproszonych gości reprezentowane było w obradach Zjazdu przede wszystkim przez przedstawicieli władz
samorządowych – Pana Marka Gosa – Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Panią Beatę
Oczkowicz – Wicewojewodę Świętokrzyskiego.
Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz
Kondracki, zwrócił się do Delegatów w specjalnym liście
odczytanym przez Pana Bartłomieja Piecha. Prezes PZD
podziękował wszystkim społecznym działaczom za ich
ofiarną i pełną wyrzeczeń 4-letnią kadencję pracy na rzecz

Działkowców, ROD i Związku. Przypomniał o sukcesach
jakie osiągnęliśmy wspólnie w walce o dalsze istnieje
ogrodnictwa działkowego w Polsce ale wskazał także na
ciągle to nowe i nasilające się inicjatywy mające ostatecznie na celu likwidację tej pod 110-letniej idei. Kierując
słowa pozdrowienia, prosił o dalszą nieustającą walkę
o zachowanie ogrodów dla przyszłych pokoleń.
Zarówno Pan Przewodniczący jak i Pani Wicewojewoda w skierowanym do uczestników Zjazdu wystąpieniu,
docenili wkład włożony w jego organizację. W sposób
wyraźny podkreślili znaczenie Polskiego Związku Działkowców i idei ogrodnictwa działkowego dla blisko milionowej rzeszy działkowców – obywateli naszego kraju oraz
ich rodzin. Podkreślili także rolę i bezsporne znaczenie
ogrodów i Związku dla społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. W pełni zgodzili się i poparli starania
w obronie obowiązującej Ustawy o ROD zapewniając, że
są gorącymi zwolennikami utrzymania obecnej struktury
i charakteru PZD.
Swój głos do zebranych skierowała także Pani Elżbieta
Drogosz – Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Świę24

tokrzyskiego. Wśród słów podziękowań i życzeń pomyślności na przyszłość, wyraziła nadzieję na dalszą nieustającą determinację i wytrwałość środowiska polskich działkowców zrzeszonych w PZD w obronie ich praw i interesów, zapewniając o swoim wsparciu i pełnej pomocy
w tym zakresie.
Do uczestników Okręgowego Zjazdu swoje słowa skierował także Prezydent Miasta Kielce – Pan Wojciech Lubawski, który w przesłanym liście przekazał słowa uznania i pozdrowienia dla wszystkich działkowców naszego
miasta. Docenił i podziękował za dotychczasową współpracę Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego z władzami miasta oraz za wszelkie inicjatywy jakie podejmowane
są na szczeblu OZ a nakierowane są nie tylko na promocję Związku na ziemi świętokrzyskiej ale także na poprawę wizerunku społeczności lokalnej.
Życzenia owocnych obrad oraz swoje pełne poparcie
w obronie ruchu ogrodnictwa działkowego pod patronatem PZD skierował także Pan poseł Mirosław Pawlak
z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Obrady Okręgowego zjazdu były także doskonałym
momentem na wyrażenie słów podziękowania dla grupy
najbardziej zaangażowanych działaczy społecznych z terenu naszego województwa. Otrzymali oni dyplomy Krajowej Rady PZD za wzorowe wypełnianie obowiązków
członków organów Związku oraz symboliczne statuetki
ze strony Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego jako
podziękowanie za 4-letnią ciężką pracę społeczną.
W części merytorycznej Zjazdu przyjęto jednogłośnie
wszystkie niezbędne dokumenty i uchwały. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności OZ, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowej Komisji Rozjemczej za

okres minionej kadencji oraz program działania na najbliższe 4 lata, w którym fundamentalne znaczenie muszą
znaleźć dalsze działania i walka celem obrony PZD – blisko milionowej, samorządnej organizacji społecznej.
Jednym z najistotniejszych dokumentów wypracowanych przez Okręgowy Zjazd Delegatów, jest niewątpliwie
Stanowisko uczestników VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kielcach z dn.
16.06.2011 r. dotyczące wystąpienia Marszałka Sejmu
w sprawie wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego o stwierdzenie niekonstytucyjności wybranych przepisów Ustawy o ROD z dn. 08.07.2005 roku,
względnie całości tejże Ustawy.
Nowo wybrane organy Związku szczebla świętokrzyskiego, którymi są: Okręgowy Zarząd Świętokrzyski,
Okręgowa Komisja Rewizyjna oraz Okręgowa Komisja
Rozjemcza, liczyć będą w najbliższej kadencji odpowiednio: 25, 10 i 7 członków. Wybrano także 9 delegatów na
Krajowy Zjazd Delegatów w Warszawie.
W trakcie odbytej przerwy nowo wybrane organy PZD
dokonały swojego ukonstytuowania. Prezesem OZŚ PZD
na kolejną kadencję został wybrany Pan Zygmunt Wójcik. W słowach podziękowania za wyrażone po raz kolejny zaufanie i wszelkie głosy życzliwości, podziękował za
dokonany przez delegatów wybór jego osoby oraz podstawowych organów Związku szczebla wojewódzkiego.
Zapewnił o dalszej intensywnej pracy całego Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego w bieżącą działalność
a przede wszystkim w te działania, które nakierowane są
na obronę obowiązującej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych – jako jedynego gwaranta dalszego istnienia Polskiego Związku Działkowców.
Opracował
Kierownik Biura OZŚ PZD w Kielcach
/-/ Jan Stańczyk

Kielce, dnia 16 czerwca 2011 r.

STANOWISKO
uczestników VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kielcach
z dn. 16.06.2011 r.
dotyczące wystąpienia Marszałka Sejmu w sprawie wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego o stwierdzenie niekonstytucyjności wybranych przepisów Ustawy o ROD
z dn. 08.07.2005 r., względnie całości tejże Ustawy
Szanowny Panie Marszałku!

w tytule, czujemy się w obowiązku odpowiedzieć na nie
i przedstawić swój punkt widzenia w tej sprawie.
Ogrodnictwo działkowe w naszym kraju cieszy się już
ponad 110-letnią, piękną tradycją, budowaną na przestrzeni tych lat przy udziale ogromnej rzeszy obywateli. Bardzo

My, uczestnicy VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kielcach, po zapoznaniu
się z Pańskim stanowiskiem w sprawie wniosków byłego
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wspomnianych
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smutny jest fakt, że w ostatnich czasach ta tradycja i ludzie
stają się celem zmasowanych ataków różnych środowisk,
dla których nie liczy się idea, lecz wyłącznie pieniądze
i zysk. Rodzinne Ogrody Działkowe zajmują bowiem
atrakcyjne tereny w miastach, na które łakomie spoglądają deweloperzy, inwestorzy i innego rodzaju przedsiębiorcy. Tym bardziej smuci nas to, że do środowisk tych
dołączyły autorytety w postaci Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego oraz Marszałka Sejmu,
a więc autorytety, które winny przecież stawać w obronie praw słusznie nabytych oraz własności obywateli.
Cztery artykuły Ustawy o ROD wymienione we wniosku byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
a w Pańskim stanowisku wysunięte na plan pierwszy jako
niezgodne z Konstytucją RP (art. 10, 17 ust. 2, 18 i 24)
stanowią dla nas działkowców niezwykle ważne gwarancje ochrony naszych praw i pozwalają ze spokojem patrzeć w przyszłość. Bez wątpienia należą one do grupy
tych przepisów, które z punktu widzenia członków Polskiego Związku Działkowców mają znaczący wpływ na
dalsze funkcjonowanie ogrodów działkowych i idei
ogrodnictwa działkowego . Mimo to nie sposób zgodzić
się z konkluzją zawartą w Uwagach końcowych stanowiska Pana Marszałka, w których stwierdza, że bez nich cała Ustawa nabierze charakteru „kadłubowego” i pociągnie
to za sobą konieczność zlikwidowania całości aktu prawnego i przebudowania systemu funkcjonowania tej ponad
110-letniej idei. Nawet bowiem bez tych artykułów Ustawa będzie nadal zabezpieczała interesy działkowców i ich
rodzin. Gdyby doszło do derogacji całości Ustawy o ROD,
w prostej linii doprowadziłoby do likwidacji ogrodów
i Związku.
Nic więc dziwnego, że działkowcy murem stanęli
w obronie przepisów Ustawy, zbierając już ponad 620 tysięcy podpisów wyrażających poparcie dla dalszego jej
obowiązywania. Mamy nadzieję, że tak donośny głos nie
zostanie pominięty podczas rozstrzygania o losach naszego aktu normatywnego.
W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę na najważniejszy z grona powyższych czterech artykułów, a mianowicie art. 24 Ustawy. To właśnie w głównej mierze ten
przepis chroni działkowców przed bezpowrotną utratą ich
własności prywatnej i majątku, który przez lata gromadzili na działkach, działając w dobrej wierze i w zaufaniu do
decyzji władz publicznych. Ziemie stanowiące dziś ro-

dzinne ogrody działkowe, były przed laty przekazywane
decyzjami administracyjnymi. Bardzo często były to tereny zniszczone i zdegradowane. Użytkownicy działek własnymi siłami i nakładami pieniężnymi rekultywowali te
ziemie, zagospodarowywali je, przywracając dla środowiska i zamieniając w piękne enklawy zieleni w miastach.
Wszystko to robili wierząc, że tereny te przekazane zostały im zgodnie z prawem, w prawidłowym, nie obarczonym błędami postępowaniu. Nie można więc dopuścić do
sytuacji, w której teraz, wobec roszczeń kierowanych
przez właścicieli i spadkobierców tychże gruntów, członkowie PZD płacić będą cenę za wychodzące na jaw błędy
popełnione przez organa administracji publicznej przy wydawaniu decyzji sprzed lat. Nie można dopuścić do tego,
aby zlekceważona została dobra wiara użytkujących te
ziemie przez lata działkowców, ich zaufanie do władz oraz
zasad współżycia społecznego. Żyjemy w państwie prawa, więc możemy i powinniśmy wymagać, aby zaufanie
obywateli do prawa, jak i samo prawo było przestrzegane
i szanowane. By konsekwencje wadliwych decyzji obciążały nie obywateli dotkniętych ich skutkami, lecz odpowiedzialne za nie właściwe organy państwowe.

Szanowny Panie Marszałku!
Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest jedynym skutecznym orężem w rękach działkowców w walce o obronę ich praw. Jedynym, który uniemożliwia
nieograniczoną likwidację ogrodów bez wypłaty odszkodowań i zapewnienia terenów zastępczych dla użytkowników działek, którym w świetle prawa i z szacunku dla
ludzkiej pracy się to przecież należy. Czy może zaistnieć
bowiem sytuacja, w której w państwie prawa człowiek traci z dnia na dzień swoją prywatną własność nie otrzymując w zamian zupełnie nic? Czy może zaistnieć sytuacja,
w której człowiek nie może w spokoju zagospodarować
użytkowanej przez siebie ziemi w obawie o trwałość przyznanego mu prawa? Odpowiedź wydaje się być jedna
– nie!
Jesteśmy przekonani, że Pan Marszałek jest podobnego
zdania, dlatego wyrażamy głęboką nadzieję, że przeanalizuje jeszcze raz tę niezwykle istotną dla blisko milionowej
grupy ludzi sprawę i stanie po jej stronie. Wierzymy, że
nie pozostanie Pan obojętny na nasz głos kierowany w tym
stanowisku, jak również głos płynący ze strony użytkowników działek z całej Polski.
Członkowie VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD
w Kielcach
podpisujący się pod powyższym listem

Kielce, dnia 16 czerwca 2011 r.
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3. Informacja z Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów PZD.
W dniu 17 czerwca 2011 roku w centrum hotelowo-konferencyjnym „Boryna” w Rąbieniu koło Łodzi obradował
Okręgowy Zjazd Łódzki Delegatów PZD. Uczestniczyło
w nim blisko 230 osób, z czego 202 stanowili delegaci,
zapewniając frekwencję na poziomie 64%. Pozostali
uczestnicy to nie będący delegatami ustępujący członkowie władz okręgowych oraz zaproszeni goście honorowi:
posłowie ziemi łódzkiej- reprezentujący Sojusz Lewicy
Demokratycznej Sylwester Pawłowski i Artur Ostrowski,
Mieczysław Łuczak - przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej, a także występujący w imieniu wójta Gminy
Nowosolna jego zastępca Jan Kieler. Władze krajowe Polskiego Związku Działkowców reprezentował osobiście
Prezes PZD pan Eugeniusz Kondracki.
Listy z życzeniami owocnych obrad, żywej dyskusji
i dobrych decyzji podjętych przez Zjazd przesłali: senator, a zarazem Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska oraz Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej Pajęczna.
Otwierając Zjazd Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego Izabela Ożegalska powitała uczestniczących w nim
delegatów, a także przedstawiła oficjalnych gości. Podkreśliła, że celem Zjazdu jest podsumowanie pracy okręgowych organów Związku w kończącej się kadencji oraz
wyłonienie nowych władz i określenie najistotniejszych
kierunków działania na następne cztery lata. Na przewodniczących Zjazdu wybrano panów Czesława Justa i Jerzego Adamskiego.
Przedstawienie sprawozdań z pracy organów okręgowych PZD poprzedziło uhonorowanie zaproszonych gości
oraz najaktywniejszych działaczy odznaczeniami związkowymi i dyplomami Krajowej Rady PZD. Wyróżnionych dekorował Prezes Eugeniusz Kondracki. Odznaki
„Za zasługi dla PZD” otrzymali posłowie Artur Ostrowski
i Sylwester Pawłowski oraz nieobecna niestety poseł Zdzisława Janowska, Wójt Gminy Nowosolna Tomasz Bystroński, Janina Szewczyk – Członek Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, Pani Anna Witych – Członek Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD i Krzysztof
Głodek - Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD. 21 działaczy okręgowych wyróżniono dyplomami Krajowej Rady PZD za wzorowe wypełnianie obowiązków członka okręgowego organu PZD
oraz obronę praw działkowców i ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Następnie prezes I. Ożegalska wygłosiła referat sprawozdawczo-programowy odnoszący się
do najważniejszych wydarzeń i działań prowadzonych
przez Okręgowy Zarząd Łódzki w mijającej kadencji oraz
zadań, które powinny być realizowane przez nowe władze okręgowe. Trzeba podkreślić, że wszyscy delegaci
wraz z zaproszeniami na Zjazd otrzymali obszerne spra-

wozdanie z działalności OZŁ PZD w kadencji 2007–2011.
Kolejnymi punktami porządku obrad było przedstawienie
sprawozdań przez przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej, po czym Zjazd podjął
uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań organów okręgowych Związku i udzielił ustępującemu OZŁ absolutorium.
Dyskusję otworzyło wystąpienie oficjalnych gości. Głos
zabrali posłowie. Panowie Mieczysław Łuczak i Cezary
Tomczyk zapewnili o swoim poparciu dla idei ogrodnictwa działkowego i walki jaką członkowie Związku toczą
w obronie ustawy o ROD. Poseł Artur Ostrowski wyraził
żal, że to właśnie przedstawiciele partii politycznych
i władz państwowych doprowadzili do upolitycznienia
ogrodów działkowych, które zamiast być miejscem wypoczynku i rekreacji stały się kartą przetargową poparcia
dla różnych ugrupowań, mamienia społeczeństwa demagogicznymi i pustymi hasłami i obietnicami. Przypomniał
najważniejsze zdarzenia i inicjatywy podjęte w minionej
kadencji dla ratowania ogrodów szczególnie odnosząc się
do I Kongresu PZD, pochwalił środowisko działkowców
za jedność, integrację i zdolność do mobilizacji w trudnych momentach. Poseł Sylwester Pawłowski wyraził
uznanie dla PZD za wypełnianie społecznie pożytecznych
funkcji, działania na rzecz społeczności lokalnych, propagowanie ekologicznych i prozdrowotnych postaw. Podkreślił konstytucyjne prawo wszystkich obywateli do
zrzeszania się, a co za tym idzie negatywnie ocenił aktywność organów Państwa zmierzającą do zmarginalizowania roli Związku. Zapewnił o poparciu posłów z lewej
strony sceny politycznej dla interesów i postulatów środowiska działkowców.
W dyskusji udział wzięło 15 delegatów. Dominował temat obrony Związku i praw działkowców, apelowano do
polityków o nieingerowanie w funkcjonowanie samodzielnej i niezależnej organizacji jaką jest PZD. Mówiono
o korzyściach jakie daje działkowcom obecna ustawa,
m.in. gwarantując konieczność przyznawania terenów
w zamian za likwidowane ogrody, wypłaty odszkodowań,
pomoc i ochronę Związku w postępowaniach administracyjnych i sądowych zwłaszcza wobec roszczeń do gruntów ogrodów. Podkreślano nikłą pomoc ze strony samorządów dla tworzenia dobrych warunków dla istnienia
ogrodów. Zgłoszone zostały postulaty powołania wyspecjalizowanych komórek prawnych i księgowych dla obsługi ROD, by zapewnić lepsze funkcjonowanie podstawowych jednostek Związku. Na zakończenie dyskusji
głos zabrał Prezes PZD pan Eugeniusz Kondracki. Obszernie omówił aktualną sytuację w jakiej znajduje się
Związek i ogrody. Nawiązał do lekceważącego stosunku
najważniejszych konstytucyjnych organów do milionowej
organizacji społecznej. Wskazał na polityczne uwarunkowania prowadzonej przez NIK kontroli w gminach, która
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w rzeczywistości pokazała liczne zaniedbania i zaniechania organów samorządu w realizacji ich ustawowych obowiązków w zakresie pomocy dla ogrodów. Położył nacisk
na bezprecedensowy zamach na prawa członków PZD jakim było zaskarżenie ustawy przez Pierwszego Prezesa
Sadu Najwyższego. Jeszcze raz jasno przedstawił intencje przeciwników Związku, którzy za główny cel zmiany
obecnego porządku prawnego stawiają sobie uzyskanie
dostępu do gruntów, na których znajdują się ogrody
i uczynienie ich przedmiotem obrotu i lokaty kapitału.
Kończąc swoją wypowiedź Prezes E. Kondracki podkreślił znaczenie silnego, zjednoczonego i zaangażowanego
w obronę praw swoich członków Związku, który jako jedyna w kraju organizacja wykazuje tak dużą determinację w walce o swoje prawa.
Po dyskusji i krótkiej przerwie Zjazd podjął uchwałę w
sprawie ustalenie liczby członków organów okręgowych
w nowej kadencji, zgodnie z którą Okręgowy Zarząd będzie liczył 39 członków, a komisje statutowe po 9 członków. Następnie komisja wyborcza na podstawie propozycji zgłoszonych przez ustępujące władze okręgowe oraz
delegatów uczestniczących w Zjeździe, zgodnie z ustaloną na Zjeździe liczbą członków organów okręgowych

Związku, przedstawiła Zjazdowi kandydatów do władz
okręgowych i 23 delegatów na Zjazd Krajowy. Propozycje komisji wyborczej zostały przyjęte jednogłośnie. Prezesem OZŁ wybrana została pani Izabela Ożegalska.
Zjazd przyjął też uchwałę programową na rozpoczynającą się kadencję.
Do najważniejszych zadań zaliczono: obronę ustawy o
ROD, promocję ogrodnictwa działkowego, zintensyfikowanie działań dla uregulowania sytuacji prawnej gruntów
ogrodów, modernizację i inwestycje w ogrodach, współpracę z samorządami terytorialnymi, oświatę ogrodniczą
i rozszerzenie działalności konkursowej.
Zjazd przyjął też 5 innych dokumentów w tym 3 stanowiska: w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi,
w sprawie opinii Marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej wniosku Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego o zbadanie konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w sprawie reprezentacji Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, przesłanie w sprawie jedności i integracji ruchu ogrodnictwa działkowego oraz apel w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 roku.
Prezes OZŁ PZD
/-/ Izabela Ożegalska

STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 czerwca 2011 roku
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Uczestnicy obrad Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów Polskiego Związku Działkowców reprezentujący
ponad 46 tysięcy rodzin użytkujących działki w ogrodach
okręgu łódzkiego uznają, że aktualna sytuacja Związku,
wynikająca z działań organów państwowych różnego
szczebla, rozmaitych inicjatyw ustawodawczych i medialnych ataków, wymaga dalszych zdecydowanych i konsekwentnych działań wszystkich struktur PZD w obronie
ustawy z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
Dzisiejsze rodzinne ogrody działkowe są kontynuatorami ponad stuletniej tradycji ruchu działkowego w Polsce.
Pomimo upływu lat, przemian ustrojowych i społecznych,
nie zmalało ich znaczenie dla społeczeństwa.
Pozytywna rola jaką pełnią ogrody w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych i socjalnych lokalnych społeczności to
najważniejszy i ciągle aktualny cel przyświecający idei
ogrodnictwa działkowego. Z tego też względu obecnie
obowiązująca ustawa z 8 lipca 2005 roku określa ogrody

przede wszystkim jako obiekty użyteczności publicznej.
Przywracanie przyrodzie zdegradowanych ekologicznie
terenów, wzbogacanie lokalnego krajobrazu, tworzenie
przyjaznego dla ludzi otoczenia, integracja społeczna, czy
wreszcie współpraca z instytucjami edukacyjnymi i organizacjami opiekującymi się potrzebującymi to najistotniejsze funkcje działek rodzinnych i elementy działalności
PZD. Dlatego też bez wątpienia dalsze istnienie ogrodów
działkowych jest w interesie całego społeczeństwa.
Realizacja powyższych zadań możliwa jest przy zapewnieniu dla ogrodów odpowiednich warunków prawnych.
Zjazd uznaje, że aktem który najlepiej i najpełniej reguluje funkcjonowanie ROD, jest wspomniana wyżej ustawa
o rodzinnych ogrodach działkowych. Przy jej opracowywaniu oprócz parlamentarzystów brali udział także przedstawiciele Związku.
Niestety ale wygląda na to, że poparcie jej 620 tysiącami podpisów, złożonymi przez użytkowników działek
w ROD jest niewystarczające i nie brane pod uwagę przez
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państwowe instytucje. Choć walka o zachowanie ogrodów
i działek toczy się niemal od początku przemian demokratycznych w naszym kraju to od ponad roku obserwujemy
nasilenie osobliwych działań, niektórych organów konstytucyjnych.
Wzmożone zainteresowanie sprawami ruchu ogrodnictwa działkowego przejawili zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich jak i Najwyższa Izba Kontroli. Za najbardziej
dotkliwą i przykrą inicjatywę Zjazd uważa wniosek
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o ROD.
Ze smutkiem i rozczarowaniem przyjmujemy, że autorytet Sądu Najwyższego został wciągnięty do walki
z działkowcami. Wniosek Pierwszego Prezesa SN to kolejna próba zdyskredytowania Związku, udowodnienia
rzekomego wyczerpania się społecznej formy organizowania się działkowców. Bulwersuje nas także stosunek,
tak szacownej i znaczącej instytucji, jaką jest Sąd Najwyższy, do działkowców, którzy stanowią ponad milionową
rzeszę obywateli. Masowy odzew naszego środowiska na
wniosek z lutego 2010 roku dotyczący sześciu artykułów

ustawy o ROD, to przejaw dobrej organizacji i obywatelskiej świadomości działkowców. Niestety, ale Pierwszy
Prezes SN nie raczył odpowiedzieć na jakiekolwiek z wystąpień, a jego lekceważące podejście do naszego środowiska znalazło swój wyraz w rozszerzeniu pierwotnego
wniosku i zaskarżeniu całej ustawy.
Działanie to Zjazd odbiera jako szczególny i bezprecedensowy przykład reakcji na mobilizację środowiska polskich działkowców i ponad 1600 apeli, wystąpień i listów
w obronie ustawy. Taką radykalizację uznajemy za formę
odwetu za postawę działkowców w obronie ich fundamentalnych praw.
Dlatego też kierując się troską o zapewnienie dalszego
istnienia ruchu działkowego zwracamy się do władz państwowych, parlamentarzystów ziemi łódzkiej, partii politycznych, organizacji pozarządowych i wszystkich osób,
którym leży na sercu dobro ogrodów o poparcie starań w
obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która jest jedynym aktem prawnym skutecznie chroniącym
fundamentalne prawa działkowców i dorobek kliku pokoleń Polaków.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Łódź, dnia 17 czerwca 2011 r.

PRZESŁANIE
Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 czerwca 2011 roku
w sprawie integracji i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego
Tocząca się od ponad 20 lat walka w obronie istnienia
ogrodów działkowych wyzwala w naszym środowisku
wiele inicjatyw dzięki którym udaje się skutecznie odeprzeć rozmaite ataki na Polski Związek Działkowców. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że tylko zjednoczona
i skupiona wokół najważniejszego celu, jakim jest zachowanie wielopokoleniowego dorobku działkowców, organizacja, jest w stanie przetrwać wszelkie zawirowania i
próby podważenia fundamentalnych praw związkowych.
Uczestnicy Zjazdu, tak jak wszyscy polscy działkowcy,
podkreślają znaczenie PZD, który jako niezależna i samorządna organizacja stanowi siłę zdolną efektywnie walczyć o uratowanie ogrodów i działek rodzinnych.
Integracja środowiska działkowców wyraża się w niezliczonej ilości stanowisk, uchwał i apeli, które zostały podjęte w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w odpowiedzi na rozmaite inicjatywy państwowe zmierzające do zmiany obecnych zasad funkcjonowa-

nia Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku. Bezprecedensowym przykładem mobilizacji polskich działkowców było zwołanie I Kongresu Polskiego Związku
Działkowców w lipcu 2009 roku, co w decydującej mierze przyczyniło się do zwycięstwa, jakim było odrzucenie
przez Sejm już w pierwszym czytaniu projektu ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych autorstwa posłów
Prawa i Sprawiedliwości, stanowiącego jawny zamach na
największą organizację społeczną w kraju.
Powyższe przykłady jasno pokazują, że gdy działamy
razem, wspólnie, przekonani o słuszności idei, za które
walczymy stanowimy poważny i liczący się ruch. Tylko
zjednoczona organizacja może przeciwstawić się zagrożeniom i budować przyszłość ogrodnictwa działkowego
w Polsce. Nie możemy dopuścić do tego, by przeciwnikom Związku przy pomocy demagogicznych haseł i manipulowania opinią publiczną, udało się skłócić nasze
środowisko i doprowadzić do jego rozbicia.
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W związku z tym Zjazd apeluje o dalszą integrację
i współpracę struktur Związku. Brońmy fundamentalnych
praw, które gwarantuje nam ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Działajmy razem na rzecz umacniania
pozytywnego wizerunku Związku, promowania ogrodów
jako miejsc przyjaznych nie tylko członkom organizacji,
ale także szerszemu kręgowi społeczeństwa. Ponad stulet-

nia tradycja ogrodnictwa działkowego i przypadający w
tym roku jubileusz 30-lecia istnienia Polskiego Związku
Działkowców to powody do dumy i argumenty świadczące o naszym dorobku i wkładzie w budowę społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce. Demokratyczne zasady, w oparciu o które działa Związek stanowią przykład, że idea samorządności jest najlepszą dla rozwoju społeczeństwa.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Łódź, dnia 17 czerwca 2011 r.

APEL
Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 czerwca 2011 roku
w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 roku
Zbliżające się jesienne wybory parlamentarne są niezwykle ważnym wydarzeniem dla wszystkich obywateli.
Od kształtu przyszłego parlamentu będzie zależała polityka prowadzona przez Państwo zarówno na zewnątrz, jaki i dotycząca zagadnień wewnątrzkrajowych. Układ sił
jaki uformuje się we władzach państwowych będzie miał
istotne znaczenie także dla spraw Polskiego Związku
Działkowców i modelu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.
Niestety, ale od ponad dwudziestu lat, czyli od początku demokratycznych przemian ustrojowych decyzje zapadające na szczeblach władzy ustawodawczej i wykonawczej ingerują w funkcjonowanie ogrodów i praw osób
użytkujących w nich działki. Śmiało można stwierdzić, że
statutowa działalność Związku jest brutalnie zakłócana
przez pomysły i idee różnych grup politycznych. Populistyczne hasła powszechnego uwłaszczenia działkowców,
zniesienia obowiązku przynależności do Związku, czy też
interweniowania wobec braku nadzoru nad PZD to typowe narzędzia walki o elektorat, instrumenty mające przysłużyć się zwiększeniu poparcia dla określonych partii.
Obywatele zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców
stanowią ponad milionową grupę. Nasza organizacja jest
najliczniejszą w kraju. Z przykrością i rozgoryczeniem odnotowujemy fakt, iż dla niektórych środowisk politycznych nie jest to wystarczający argument dla uwzględnienia
głosu działkowców przy podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących.
Cała mijająca kadencja władz okręgowych PZD upłynęła pod znakiem walki w obronie ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych i Związku. Zachowanie fundamen-

talnych praw użytkowników działek to priorytetowe działanie także dla nowo wyłonionych organów PZD szczebla okręgowego i krajowego.
Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oczekujący na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny,
zwiększone zainteresowanie sprawami ogrodów ze strony
organów nadzoru budowlanego i kontroli państwowej, czy
wreszcie prowadzone w Ministerstwie Infrastruktury prace analityczne nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych to najważniejsze wyzwania z jakimi przyjdzie się
zmierzyć Związkowi w najbliższej przyszłości.
Rozstrzygnięcia jakie zapadną w powyższych sprawach
zależeć będą nie tylko od aktywności społecznych działaczy związkowych, ale przede wszystkim od tego jak szerokie zrozumienie dla roli ogrodnictwa działkowego
panować będzie wśród nowych posłów i senatorów.
Z tego względu uczestnicy Zjazd, odwołując się do idei
społeczeństwa obywatelskiego liczy na masowy udział
działkowców w wyborach parlamentarnych.
Wzywamy też władze wszystkich szczebli Związku
w naszym okręgu do udzielania poparcia tym kandydatom, których poziom wiedzy, znajomość problematyki
ogrodnictwa działkowego i zasad funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych gwarantuje wypełnianie mandatu w sposób zapewniający realizację postulatów
środowiska działkowego i respektowanie praw przyznanych naszemu Związkowi.
Uczestnicy Zjazdu apelują do władz ogrodów o udzielenie pomocy organizacyjnej i promocyjnej tym ugrupowaniom i komitetom, które w swoich programach
wyborczych uwzględniają działania i rozwiązania służące
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zachowaniu i rozwojowi ogrodów oraz o zapewnienie im
szerokiego kontaktu z działkowcami poprzez różne działania informacyjne, w tym także wykorzystanie w miarę
potrzeby świetlic i domów działkowca na spotkania przedwyborcze.
Pamiętajmy, że jedynie wybór właściwych osób da per-

spektywy lepszego traktowania i zrozumienia spraw działkowców na najwyższych szczeblach władzy.
Korzystne wyniki wyborów będą sukcesem całego środowiska działkowego, dającym szansę na spokojną przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych w całym kraju
i okręgu łódzkim.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Łódź, dnia 17 czerwca 2011 r.

STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 czerwca 2011 roku
w sprawie opinii Marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej wniosku
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie konstytucyjności ustawy o ROD oraz
w sprawie reprezentacji Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym
Okręgowy Zjazd Łódzki Delegatów PZD wyraża oburzenie i żal z powodu powtarzających i nasilających się
ataków na legalną i samorządną organizację działkowców
w naszym kraju. Mieliśmy nadzieje, że odrzucenie przez
Sejm w lipcu 2009 r. projektu ustawy o ROD autorstwa
posłów PiS utnie spekulacje na temat konieczności zmiany ustawy z 8 lipca 2005 roku. Niestety zawiedliśmy się.
Niepokoje wokół Związku nie ustały, a ubiegłoroczna
inicjatywa Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wnioskującego do Trybunału Konstytucyjnego najpierw
w sprawie zbadania konstytucyjności sześciu artykułów,
a następnie całej ustawy o ROD, to wydarzenie nie mające precedensu w całej historii legalizmu i demokratycznych form kontroli w Polsce.
Bolesne jest to, że w dalszym ciągu w całej sprawie najmniej pod uwagę bierze się zdanie samych członków
Związku. Poparcie obecnych przepisów przez 620 tysięcy
użytkowników działek, apele i listy w obronie ustawy ciągle są lekceważone. Ustawa zawiera mechanizmy i rozwiązania dobrze funkcjonujące i powszechnie akceptowane przez członków Związku, a podejmowane inicjatywy zmierzające do jej zmiany to działanie wbrew demokratycznym zasadom państwa prawa.
Wprawdzie z ostatnich opinii i stanowiska Marszałka
Sejmu wynika, że wątpliwości nasuwają się „tylko” przy
okazji niektórych artykułów, a nie całej ustawy jednak dokładana analiza argumentów Marszałka pokazuje, że
w rzeczywistości jest to opracowanie o charakterze politycznym, które ma na celu uzasadnić konieczność wprowadzenia nowych przepisów dla działania ogrodów.

W swojej opinii Marszałek Sejmu generalnie podziela
argumentację Pierwszego Prezesa SN i uznaje, że art. 10
ustawy o ROD powinien być uchylony. Wydaje się, że formułując taką ocenę Marszałek pominął zasadniczą kwestię modelu funkcjonowania ogrodów działkowych przyjętą przez ustawodawcę. Rodzinne ogrody działkowe jako
obiekty użyteczności publicznej realizują określone funkcje. Z tego względu zakładanie ich na gruntach państwowych ma ułatwiać ich tworzenie właśnie po to, by
wypełniać społecznie pożytecznie cele.
Uważamy, że nie ma powodów dla postawienia wniosku
o niekonstytucyjności artykułu 17 wspomnianej wyżej
ustawy. Przepis mówiący o zgodzie Związku na likwidację rodzinnego ogrodu działkowego ma gwarantować zachowanie wszystkich związanych z tym procedur i zapewnienie działkowcom, że w razie konieczności opuszczenia użytkowanego przez nich terenu przestrzegane będą
ich prawa. Z pewnością nie jest to przepis, który w obecnej postaci ogranicza uprawnienia właścicielskie i swobodne dysponowanie terenem np. przez organy samorządu
terytorialnego. Konstytucja gwarantuje wszystkim jednakowe poszanowanie własności i innych praw majątkowych.
Poddawanie w wątpliwość konstytucyjności powyższego artykułu prowadzi do wniosku, że na potrzeby konkretnego postępowania przed TK próbuje się zanegować
prawa Polskiego Związku Działkowców i działkowców
do ochrony jaka przysługuje innym podmiotom. Z tego
względu opinię o niezgodności z Konstytucją art. 17 ustawy o ROD należy uznać za chybioną.
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Zupełnie niezrozumiałym jest też kwestionowanie zgodności z Konstytucją artykułu 18 ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Konstrukcja tego przepisu również nie ogranicza możliwości dysponowania terenem
przez właściciela gruntu. Co prawda optymalnym rozwiązaniem jest likwidacja ogrodu poza sezonem wegetacyjnym, jednak przepis dopuszcza odstępstwo od tej reguły w
szczególnych wypadkach. Działkowcy nie są przeciwni
rozwojowi miast, rozumieją konieczność budowy nowych
dróg, inwestycji w zakresie budownictwa i przemysłu. Realizacja celów publicznych nie może jednak odbywać się
tylko poprzez pryzmat interesu podmiotu prowadzącego
likwidację. Ponadto przedmiotowy przepis został wprowadzony przede wszystkim z myślą o znacznych inwestycjach, poprzedzonych dość długotrwałym procesem
planowania, co z pewnością nie utrudnia ich prowadzenia
w taki sposób, aby umożliwić działkowcom zbiór plonów.
Użytkownicy działek pragną poszanowania ich dorobku i
pracy poczynionej w ogrodach, dlatego zachowanie przepisu, który stwierdza, że likwidacja ogrodu w okresie wzrostu roślin jest możliwa tylko w szczególnych wypadkach i
za zgodą Związku, jest uzasadnione celami społecznymi.
Najbardziej niepokojącym jest wskazanie jako niezgodnego z ustawą zasadniczą art. 24 ustawy o ROD. Przedmiotowy przepis chroni nabyte przez rodziny działkowców w dobrej wierze prawo do użytkowania działki w
ogrodzie i do swobodnego korzystania z własnego majątku na działce. Uchylenie tego przepisu będzie stanowiło
furtkę dla byłych właścicieli gruntów lub ich spadkobierców, która może uruchomić katastrofalną dla działkowców lawinę pozwów i roszczeń do użytkowanych przez
nich terenów. Problem ten ma duże znaczenie dla wszystkich ogrodów, w tym również zlokalizowanych w okręgu
łódzkim, a zwłaszcza w samej Łodzi, gdzie znaczna ilość
nieruchomości nie ma uregulowanego stanu prawnego.
Zadajemy pytanie, dlaczego działkowcy mają być narażeni na prawdopodobne kłopoty i ponosić konsekwencje
błędów, niedbalstwa i niedopełnienia w przeszłości obowiązków przez organy administracji państwowej. Niedopuszczalnym jest, aby próbując zrekompensować rzekome
krzywdy byłych właścicieli naruszać prawa obecnych
użytkowników, tym bardziej że przejmowanie gruntów
pod urządzenie ogrodów działkowych odbywało się za odszkodowaniem.
Uważamy, że obecna treść zaskarżonego artykułu
w sposób właściwy i najsprawiedliwszy z możliwych zabezpiecza prawa poprzednich właścicieli i ich spadkobier-

ców, jednocześnie nie burząc obecnej formy korzystania
z gruntu, a przyjęcie innego rozwiązania będzie sprzeczne z zasadami sprawiedliwości społecznej.
Jako najwyższy na szczeblu okręgu organ, nie akceptujemy reprezentacji Sejmu w przedmiotowym postępowaniu, która została zaproponowana przez Komisję Ustawodawczą parlamentu.
Mamy głębokie obawy, co do bezstronności i znajomości problematyki odnoszącej się do funkcjonowania ogrodów rodzinnych i Związku panów posłów Stanisława
Pięty i Andrzeja Dery. Obaj posłowie reprezentują to samo ugrupowanie, którego przedstawiciele w przeszłości
wielokrotnie postulowali potrzebę zmiany ustawy o ROD,
a niekiedy dawali wręcz wyrazy niechęci wobec Polskiego Związku Działkowców.
Szczególnie oburzające i nie do przyjęcia dla członków
Związku jest występowanie w przedmiotowej sprawie pana Andrzeja Dery, który jak doskonale pamiętamy jest autorem projektu ustawy o ogrodach działkowych potępionego przez I Kongres PZD, a następnie odrzuconego
przez Sejm RP w lipcu 2009 roku. Dobrowolne i ochocze
zgłoszenie się pana Dery do reprezentowania Sejmu przed
TK nie jest więc przypadkowe i każe nam wątpić w jego
obiektywizm. Przypuszczamy, że pan poseł Dera po raz
kolejny w swoich działaniach nie będzie się kierował poszanowaniem głosu środowiska działkowców, ale będzie
realizował założenia partii politycznej, której jest członkiem.
W związku z tym Zjazd zwraca się do Pana Marszałka
Sejmu RP o podjęcie decyzji odrzucającej kandydatury
zaproponowane przez Komisję Ustawodawczą i oddelegowanie osoby, który reprezentując Sejmu rzeczywiście
wykaże się neutralnością i da gwarancje rzetelnej obrony
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Przypominamy, że wydanie przez Trybunał Konstytucyjny wyroku zgodnego z intencjami wnioskodawcy będzie miało negatywne skutki społeczne.
Dzisiejsze rodzinne ogrody działkowe są bowiem kontynuatorami ponad stuletniej tradycji ruchu działkowego
w Polsce. Pomimo upływu lat, przemian ustrojowych i
społecznych, nie uległo ich znaczenie dla społeczeństwa.
Pozytywna rola jaką pełnią ogrody w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych i socjalnych lokalnych społeczności to
najważniejszy i ciągle aktualny cel przyświecający idei
ogrodnictwa działkowego. Dlatego też bez wątpienia dalsze istnienie ogrodów działkowych jest w interesie całego
społeczeństwa.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/
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STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 czerwca 2011 roku
w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi
Uczestnicy Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów
Polskiego Związku Działkowców stwierdzają, że prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rodzinnych ogrodów
działkowych leży nie tylko w interesie samej organizacji,
ale także władz lokalnych.
Dzisiejsze rodzinne ogrody działkowe kontynuują ponad wiekową tradycję ruchu działkowego w Polsce. Od
początku swego istnienia wypełniają ważne cele dla społeczeństwa. Służą zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych
i socjalnych rodzin, sprzyjają rehabilitacji i integracji społecznej, stanowią formę wsparcia dla licznej grupy użytkowników działek.
Ogrody, jako tereny zielone wzbogacają lokalny krajobraz, tworzą przyjazne i zdrowe dla ludzi otoczenie. Są elementem miejscowego ekosystemu, przywracają przyrodzie
tereny zdegradowane, co jest szczególnie ważne na obszarach poprzemysłowych i nadmiernie zurbanizowanych.
Ważną funkcję rodzinnych ogrodów działkowych zaznaczył także ustawodawca, który w ustawie z 8 lipca 2005 r.
określił je jako obiekty użyteczności publicznej, nakładając jednocześnie na gminy szereg obowiązków mających
zapewnić ogrodom prawidłowe funkcjonowanie, jak np.
utrzymanie dróg dojazdowych do ogrodów, doprowadzenie energii elektrycznej, wody, uwzględnienie potrzeb działkowców przy organizacji komunikacji publicznej.
Delegaci uczestniczący w Zjeździe deklarują chęć
współpracy z władzami samorządowymi dla stworzenia
jak najlepszych warunków dla działania i rozwoju ogrodów działkowych.
Doceniamy rezultaty, jakie już udało się osiągnąć na tym

polu. Dzięki współdziałaniu Związku z gminami istnienie
ogrodów coraz częściej jest zabezpieczone właściwymi zapisami w planach i studiach odnoszących się do zagospodarowania przestrzennego. Cieszą też sytuacje gdy modernizacja i tworzenie nowej infrastruktury gminnej w postaci dróg, parkingów, podnosi komfort korzystających z działek. Każdą taką inicjatywę Związek przyjmuje z zadowoleniem i nadzieją na wypracowanie jak najlepszych porozumień na wielu płaszczyznach wspólnej działalności.
Niestety, ale nadal zdarzają się przypadki działań ze
strony samorządów świadczące o braku zrozumienia roli
i znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych. Nieuzasadniona eliminacja ogrodów z lokalnego krajobrazu prowadzi w efekcie do wypaczenia roli i funkcji samorządu
terytorialnego, który zamykając obywatelom dostęp do
zieleni działkowej w efekcie działa przeciw swoim własnym mieszkańcom.
Z tego względu, zdaniem Zjazdu, konieczne jest prowadzenie szeregu działań dla rozwijania szeroko pojętej
współpracy z samorządami. Powinna się ona odbywać na
zasadach partnerskich, być korzystna dla obydwu stron,
uwzględniać interesy samorządów z jednoczesnym poszanowaniem praw działkowców oraz niezależności i samodzielności Związku.
Po raz kolejny pragniemy podkreślić, że Polski Związek Działkowców nie jest zamkniętą grupą społeczną,
przeciwną komunalnym inwestycjom, hamującą rozwój
miast i gmin. Tak jak wszyscy obywatele naszego kraju
chcemy mieć możliwość życia, pracy i wypoczynku w miłym i przychylnym nam środowisku.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Łódź, dnia 17 czerwca 2011 r.

4. Informacja z VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Sudeckiego
W dniu 19 czerwca 2011 roku w Klubie „Bolko”
w Świdnicy obradował VIII Okręgowy Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju.
W Zjeździe uczestniczyło 139 delegatów spośród 178 delegatów wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych
w 2010 roku oraz 14 zaproszonych gości, w tym byli

członkowie Okręgowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Rozjemczej, nie będących delegatami.
Swoją obecnością zaszczycili działkowców:
1. Senator RP- Pan Stanisław Jurcewicz,
2. Poseł na Sejm RP- Pani Katarzyna Izabela Mrzygłocka,
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3. Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Pana Henryka Gołębiewskiego – Pan Adam Markiewicz,
4. Z-ca Prezydenta Miasta Świdnica – Pan Ireneusz Pałac,
5. Burmistrz Miasta Stronie Śląskie- Pan Zbigniew Łopusiewicz.
W Zjeździe uczestniczył Skarbnik Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pan Marian Pasiński, który odczytał List do uczestników Zjazdu od Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Pana Eugeniusza Kondrackiego.
Przewodniczący Zjazdu przekazał delegatom przesłane
na adres Zjazdu słowa podziękowania za zaproszenie na
Zjazd oraz życzenia owocnych obrad od Posłanek na Sejm
RP- P.P. Moniki Wielichowskiej i Elżbiety Zakrzewskiej.
Złotą odznaką „Zasłużonego Działkowca” wyróżniono
5 działaczy Polskiego Związku Działkowców, 11 działaczy odznaczono srebrną odznaką „Zasłużonego Działkowca” i 7 działaczy brązową odznaką „Zasłużonego
Działkowca”.
Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił Prezes
Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie
Zdroju – Pan Wincenty Kulik.
Na podstawie złożonych sprawozdań Zjazd dokonał
gruntownej oceny działalności Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD.
W dyskusji, jaka się rozwinęła po wysłuchaniu sprawozdań udział wzięło 15 osób.
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali
rangę społeczną rodzinnych ogrodów działkowych, podkreślali dobrą współpracę władz samorządowych z władzami ogrodów działkowych oraz Okręgowego Zarządu
Sudeckiego PZD, deklarowali wsparcie dla ruchu ogrodnictwa działkowego.
Wśród tematów poruszanych przez delegatów w dyskusji dominował problem związany z obroną ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
Ponadto omawiano gospodarkę finansową w ogrodach,
ankietę „Kim są polscy działkowcy roku 2011”, temat
współpracy z samorządami lokalnymi oraz utrzymanie
ogrodów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jubileusz 30-lecia PZD, walne zebrania sprawozdawcze, prawa i obowiązki działkowca, znajomość
przepisów związkowych, organizację imprez dla działkowców, a także dyskutowano sposoby doskonalenia
i usprawnienia form i metod działalności szkoleniowej
oraz dostosowania ich do potrzeb ogrodu. W swoich wypowiedziach delegaci wyrazili także podziękowania dla
ustępujących organów OZS PZD, pracowników Biura

OZS PZD a w szczególności Krajowej Rady PZD i Prezesa PZD – Pana Eugeniusza Kondrackiego.
Skarbnik Krajowej Rady PZD–- Pan Marian Pasiński
w swoim wystąpieniu podkreślił, że mijająca kadencja była trudna, bowiem w działalności Związku przeważały
sprawy obrony ustawy o ROD. Pan M. Pasiński wskazał,
jak niezwykle ważnym zadaniem dla całego Związku jest
udzielenie wsparcia przez wszystkich członków Związku
i powszechne włączenie się w obronę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Podkreślił, że w tej obronie
ma swój niezaprzeczalny wkład Prezes Krajowej Rady
PZD- Pan Eugeniusz Kondracki, który inspiruje wszystkie
działania Związku. Wyraził przekonanie, że dzięki zachowaniu spójności naszej organizacji, co stanowi jej siłę –
nie dojdzie do likwidacji ogrodów i Związku. Zebrani delegaci przyjęli wystąpienie Skarbnika KR PZD – Pana
Mariana Pasińskiego oklaskami.
W dalszej kolejności Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom okręgowym oraz wybrał na nową kadencję 30-osobowy Okręgowy Zarząd Sudecki PZD, na
pierwszym zebraniu Okręgowego Zarządu wybrano
10-osobowe Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego. PZD Prezesem został wybrany Wincenty Kulik.
Zjazd wybrał 9-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną PZD, Przewodniczącą Komisji została wybrana Alina
Śliwka.
Zjazd wybrał 8-osobową Okręgową Komisję Rozjemczą PZD na Przewodniczącego wybrany został Stanisław
Drabik
Wybrano również 25 delegatów na IX Krajowy Zjazd
Delegatów PZD.
Na Zjeździe uchwalony został również program działania na nową kadencję.
Do najważniejszych zadań programu na następną kadencję przyjęto obronę ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych, promocja rodzinnych ogrodów działkowych
i Polskiego Związku Działkowców, zagospodarowanie
i modernizacja rodzinnych ogrodów, bezpieczeństwo
w ogrodach działkowych, współpracę z samorządami lokalnymi, działalność samorządowa w okręgu sudeckim,
realizowanie statutowych zadań Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD,
upowszechnianie wiedzy i rozwijanie działalności szkoleniowej, działalność socjalna oraz integracja społeczności działkowców, przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych w kraju.
Podjęto również Apel skierowany do Marszałka Sejmu
RP, Klubów Parlamentarnych, Posłów na Sejm RP Okręgu Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego o pozostawienie
Ustawy o ROD w niezmienionym kształcie.
OZS PZD Szczawno Zdrój
/-/ Mariola Zielińska

Szczawno Zdrój, dnia 19 czerwca 2011 r.
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APEL
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju
w dniu 19 czerwca 2011 r.

Marszałek Sejmu RP
Kluby Parlamentarne
Posłowie na Sejm RP
Okręgu Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego

rzecz użyteczności publicznej a jedynie w jedynym celu
– pozyskania gruntów naszych ogrodów dla komercji,
a więc dla zysku. Walka z działkowcami i z ich Związkiem trwa już 20 lat. Jak długo jeszcze środowisko działkowe na skutek tej walki będzie pozostawało w poczuciu
zagrożenia ze strony państwa o przyszłość rodzinnych
ogrodów działkowych? Przecież działkowcy to przede
wszystkim renciści i emeryci i inne osoby o niskim statusie majątkowym. Działki dla tych ludzi to jedyna ich radość i zdrowie. Pozbawienie działkowców możliwości
użytkowania działek na dotychczasowych warunkach byłoby aktem ze strony państwa wymierzonym przeciwko
milionowej społeczności.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczawnie
Zdroju apeluje zatem o pozostawienie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w obecnym jej brzmieniu.
Ten akt prawny dobrze służy nie tylko działkowcom ale
i miejskim społecznościom, a także państwu ponieważ:
– jest unowocześnioną kontynuacją ponad 100-letniej
tradycji ruchu działkowego w Polsce,
– struktury Polskiego Związku Działkowców pochodzą
z demokratycznych wyborów wewnątrz związkowych,
– Polski Związek Działkowców nie korzysta z subwencji Państwa,
– nasze rodzinne ogrody działkowe spełniają rolę rekreacyjną, integracyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży
– miasta mają zapewnioną zieleń, której utrzymanie nie
obciąża budżetów gmin i miast a więc stanowią darmowe
stanowią zielone płuca miast
– ogródki działkowe w dużej mierze stanowią źródło
uzupełniania budżetów domowych dla wielu ubogich rodzin działkowców.
Idea i znaczenie społeczne dla trwałego istnienia ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych zapisano w art. l–8
tej ustawy. Przepisów tych nie zakwestionował Pierwszy
Prezes Sądu Najwyższego i niech tak pozostanie.

W roku bieżącym będziemy obchodzić 30 rocznicę pierwotnej ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych
z 1981 roku, wyrosłej na tle ruchu Związku Zawodowego
„Solidarność”. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych obowiązująca od 2005 r. jest dorobkiem i pokłosiem
doświadczeń z przeszłości, z ponad 100-letniej tradycji
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Ustawa ta, podobnie
jak w krajach unijnych, jest gwarantem świadczenia socjalnego państwa na rzecz swojego społeczeństwa. Na
pierwszym w historii ogrodnictwa działkowego Kongresie Polskiego Związku Działkowców, który odbył się
14 lipca 2009 r. licznie reprezentowani członkowie
wszystkich ugrupowań politycznych, poza PiS, szeroko
poparli istnienie tej ustawy i słuszną rację jej bytu. Zaowocowało to odrzuceniem przez Sejm RP w pierwszym czytaniu projektu ustawy PiS zmierzającego wprost do
likwidacji naszego Związku, jego struktur i nacjonalizacji
majątku bez odszkodowań dla Związku i działkowców.
My działkowcy uwierzyliśmy wówczas, że wreszcie nastąpił, po kilkunastu letnich atakach organów władzy państwowej na nasz Związek i nasze rodzinne ogrody działkowe, czas spokoju i stabilizacji. Niestety te nadzieje
i wiara w obietnice parlamentarzystów okazały się złudne
o czym dobitnie świadczy poparcie przez Marszałka Sejmu RP wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
do Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie kilku istotnych
przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
a następnie całej ustawy. Ten stan rzeczy obradujący
w dniu 19 czerwca 2011 r. VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczawnie Zdroju ocenia jako nieustającą wolę organów państwowych zniszczenia Polskiego Związku
Działkowców i naszych rodzinnych ogrodów i nie na

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Henryk Ziomek

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Maria Klimków

Świdnica, dnia 19 czerwca 2011 r.
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5. Informacja z IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Pile
IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców w Pile odbył się w dniu 20 sierpnia 2011 r.
w Sali Młodzieżowego Domu Kultury. Sala obrad oraz teren przed Domem Kultury zostały pięknie udekorowane
flagami związkowymi, państwowymi, unijnymi, koszami
kwiatowymi przygotowanymi przez zarządy ogrodów
z Piły i Wronek. W holu zaprezentowano stanowiska
władz samorządowych w obronie ustawy o ROD z 2005 r.
oraz wystawę kronik ogrodowych.
IX Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców
w Pile obradował pod hasłami:
Tak – dla ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
z 8 lipca 2005 roku,
Tak – dla Polskiego Związku Działkowców,
Tak – dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
oraz 30-lecia Polskiego Związku Działkowców.
Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców Marian Praczyk.
Zjazd Delegatów PZD Okręgu Pilskiego był poprzedzony uroczystością wręczenia sztandaru dla Okręgowego
Zarządu PZD. W Zjeździe uczestniczyło 171 osób w tym:
113 delegatów na 132 wybranych na Zjazd przez walne
zebrania sprawozdawczo – wyborcze ROD zapewniając
85 % frekwencję, członkowie ustępujących władz: Okręgowego Zarządu PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej
i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD, Prezesi ROD oraz
byli członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej niebędący delegatami. Zjazd
zaszczycił swa obecnością Prezes Polskiego Związku
Działkowców Eugeniusz Kondracki oraz zaproszeni goście:
– Senator Mieczysław Augustyn z PO,
– posłowie na Sejm RP Stanisław Stec i Romuald Ajchler z SLD, Stanisław Kalemba z PSL, Adam Szejnfeld
z PO,
– Jerzy Kado Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
– Tomasz Bugajski członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego,
– Maria Janyska Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
- Andrzej Krojec przedstawiciel Senatora Henryka Stokłosy,
– Ksiądz Prałat Stanisław Oracz,
– Zbigniew Kosmatka Radny Rady Miasta w Pile, były
Prezydent Piły,
– Jadwiga Harbuzińska-Turek Przewodnicząca Rady
Powiatu Złotowskiego,
– Andrzej Szwed Przewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego,
– Mirosław Mantaj Starosta Pilski,
– Ryszard Goławski Starosta Złotowski,

– Kazimierz Michalak członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego,
– Tomasz Kranz Wicestarosta Wągrowiecki,
– Wiesław Teterus Wicestarosta Czarnkowsko–Trzcianecki,
– Beata Dudzińska Zastępca Prezydenta Miasta Piły,
– Eugeniusz Cerlak Burmistrz Łobżenicy,
– Marek Kupś Burmistrz Trzcianki,
– Mirosław Wieczór Burmistrz Wronek,
– Piotr Witkowski Zastępca Burmistrza Chodzieży,
– Grzegorz Kaźmierczak Zastępca Burmistrza Czarnkowa,
– Janusz Szczerbiak Zastępca Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego,
– Jerzy Kołodziejczyk Zastępca Burmistrza Złotowa,
– Ryszard Wiński Zastępca Wójta Gminy Złotów,
– Tomasz Hoffman przedstawiciel Burmistrza Wągrowca,
– Jerzy Kasprzak Zastępca Dyrektora Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego w Pile,
– Honorata Rauhut właściciela Studia K-2 w Pile,
– przedstawicieli telewizji kablowej Asta-Net, telewizji
z Trzcianki oraz dziennikarza Tygodnika Nowego, Tygodnika Pilskiego, Głosu Wielkopolskiego, Głosu Wągrowieckiego oraz mediów samorządowych.
Zjazd jednogłośnie wybrał na Przewodniczących Zjazdu Ryszarda Kukawkę – delegata z ROD „St. Staszica”
w Czarnkowie oraz Annę Żółtowską – delegatkę z ROD
„Zalesie” w Pile.
Po zatwierdzeniu porządku obrad i Regulaminu obrad
uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłych w kadencji członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Następnie Prezes Eugeniusz Kondracki
podziękował osobiście wszystkim działaczom ustępujących władz naszego okręgu za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, i wręczył z tej okazji 51 pamiątkowych
dyplomów. Zjazd uhonorował działaczy okręgowego zarządu oraz z rodzinnych ogrodów działkowych za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków odznakami związkowymi. Odznaki „Za Zasługi dla PZD” otrzymało 14 delegatów, Złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec” wyróżniono 11 delegatów. Prezes Związku Eugeniusz
Kondracki dokonał aktu dekoracji odznaczeniami związkowymi.
IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD wybrał 7-osobową
komisję Mandatową, 7-osobową Komisję Wyborczą oraz
7-osobową Komisję Uchwał i Wniosków.
Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił Prezes
Okręgowego Zarządu Marian Praczyk. Sprawozdanie
Okręgowej Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem
o udzielenie absolutorium dla ustępującego Okręgowego
Zarządu przedstawił Przewodniczący Brunon Semrau.
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Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rozjemczej przedstawił Przewodniczący Jarogniew Skrzypczak.
W dyskusji udział wzięło 8 delegatów oraz 3 zaproszonych gości.
Delegatka z ROD „Borek” we Wronkach Ewa Grześ
w swoim wystąpieniu odniosła się do problemów, z jakimi zmierzyć się musiały dwa ogrody położone nad Wartą
dotknięte powodzią. Podziękowała Prezesowi Związku za
inicjatywę Krajowej Rady PZD utworzenia konta „Powódź-2010” i udzieloną pomoc finansową, bez, której nie
odbudowano by zniszczonej infrastruktury. Złożyła podziękowanie wszystkim, którzy wsparli to konto. Poprosiła, aby Krajowa Rada PZD podjęła rozmowy z firmami
ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczenia majątku
działkowców.
Delegat z ROD „Słonecznik” w Trzciance Zygmunt
Czarny– odniósł się do 30-letniej działalności Polskiego
Związku Działkowców. Stwierdził, że pierwsze 10 lat to
dynamiczny rozwój ogrodów, następne 20 lat to lata walki o Związek o ogrody. Stwierdził, że nie jest nam działkowcom i Związkowi łatwo, kiedy wytacza się przeciwko
nam najcięższe armaty ze strony Marszałka Sejmu, NIK,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który stwierdza, że nasza ustawa narusza ład konstytucyjny demokratycznego państwa prawa.
Z taką oceną działkowcy się nie zgadzają. Również nie
zgadzają się z wnioskiem o delegalizację Polskiego
Związku Działkowców. Odbieramy to tak jakby likwidowano organizację przestępczą. Zwrócił się do Platformy
Obywatelskiej aby w końcu określiła jaką postawę ma zamiar przyjąć wobec naszej ustawy i Związku. Działkowcy chcą to wiedzieć zanim pójdą do urn wyborczych
w dniu 9 października bieżącego roku.
Delegat z ROD „Przemysława” w Rogoźnie Andrzej
Koprowski odniósł się do problemów związanych z realizacją inwestycji w ogrodach. Zaapelował do polityków
Platformy Obywatelskiej o jednoznaczne stanowisko
w sprawie naszej ustawy oraz Związku.
Delegat z ROD „Sz. Wachowiaka” w Wągrowcu Mieczysław Linetty odniósł się do współpracy zarządów ogrodów działkowych z policją i strażą miejską w ramach
programu „Bezpieczny Ogród”.
Delegatka z ROD „Bratek” w Krzyżu Elżbieta Thomas
w swoim wystąpieniu stwierdziła, że ogromne znaczenie
dla ogrodów w sprawach obrony ustawy odegrała Krajowa Rada PZD, która na bieżąco przekazywała opinie
prawne i inne dokumenty pozwalające właściwie oceniać
zagrożenia dla ogrodów. Jako uczestnik I Kongresu PZD
w obliczu obecnych zagrożeń uznała zwołanie II Kongresu PZD za bardzo dobrą decyzję. W końcowej części swojej wypowiedzi skierowała pytanie do posłów i senatorów
Platformy Obywatelskiej, dlaczego jasno nie powiecie czy
jesteście z nami. Wielu działkowców popiera PO i jest
wiernym elektoratem tej partii. Działkowcy oczekują na
jasną deklarację o poparciu naszej ustawy o ROD. Ocze-

kują tego od partii wiodącej w sondażach przedwyborczych.
Delegat z ROD „Malwa” w Pile Ryszard Zagórski – odniósł się do problemów zarządów ogrodów związanych
z modernizacją infrastruktury ogrodowej oraz do skutków
jakie wywołują wśród działkowców ataki polityków na
Związek, na ustawę o ROD oraz jakie skutki niosą składane nierealne deklaracje działkowcom. Zwrócił się do
parlamentarzystów, którzy stanowią prawo, aby przerwali te bezpodstawne ataki na zmianę praw działkowców
i ustroju funkcjonowania ogrodów działkowych. Chcemy
spokoju w ogrodach, ale spokój ten nie wróci dopóki Platforma Obywatelska nie zajmie jednoznacznego stanowiska w sprawie naszej ustawy i Związku.
Delegaci: Edward Stawny z ROD „Zielony Zakątek”
w Chodzieży oraz Jan Ostrowski z ROD „Relaks” w Jastrowiu złożyli swój głos do protokołu.
W ramach dyskusji zajął również głos Zbigniew Kosmatka, były Prezydent Piły, który jako uczestnik I Kongresu PZD stwierdził, że Kongres spełnił nasze oczekiwania, ale dzisiaj przed II Kongresem PZD, działkowcy i Związek są jeszcze w gorszej sytuacji, bo Pierwszy
Prezes Sądu twierdzi, że cała ustawa o ROD jest niezgodna z konstytucją. Za dobrą decyzję uznał zwołanie II Kongresu PZD.
Poseł Stanisław Kalemba w swoim wystąpieniu odniósł
się do zwołanego II Kongresu PZD. Zaproponował, aby
Związek wystąpił do wszystkich Klubów Parlamentarnych z zapytaniem o przedstawienie jasnego stanowiska w
sprawie Związku i ustawy o ROD. Wysoko ocenił działania Krajowej Rady PZD w sprawie pomocy ogrodom dotkniętych powodzią. Stwierdził, że Polski Związek Działkowców dla działkowców i ogrodów jest niezbędny. Bez
Związku ogrody się nie obronią. Podziękował za współpracę Okręgowemu Zarządowi PZD oraz Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Na zakończenie dyskusji głos zabrał Prezes Eugeniusz
Kondracki, który w swoim wystąpieniu stwierdził, że jest
pod ogromnym wrażeniem dzisiejszej uroczystości wręczenia sztandaru dla okręgowego zarządu. Wysoko ocenił organizację Zjazdu i udział w jego przygotowaniu
działaczy okręgowego zarządu i rodzinnych ogrodów
działkowych. Wysoko ocenił dyskusję, gdyż dała ona ocenę naszej sytuacji. Zabierający głos Delegaci posiadali dużą znajomość problemów. Widzieli trudności, ale również
widzieli perspektywy dla pokonania tych trudności oraz
proponowali rozwiązania. Prezes PZD odniósł się również
do problemu usuwania skutków powodzi w ogrodach powodziowych. Stwierdził, że zostaliśmy z tym problemem
sami. Na pisma Związku władze nie reagują. Związek będzie pomagał, bo jest to najbardziej skuteczna i odczuwalna pomoc dla ludzi. Odpowiedział w sprawach ubezpieczenia od żywiołu ogrodów i działek. Poinformował, że
temat ten był przez Krajową Radę PZD podejmowany,
lecz brak jest firmy ubezpieczeniowej, która chciałaby
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ubezpieczyć ogrody i działki od skutków żywiołu. Temat
nie jest łatwy, ale będziemy go kontynuować. Podzielił
głos Delegatów w sprawie wezwania Platformy Obywatelskiej do zajęcia jasnego stanowiska w sprawie naszej
ustawy, bo działkowcy chcą wiedzieć co PO zamierza zrobić w sprawach ogrodów i ustawy. Zaprosił wszystkich
Delegatów na II Kongres PZD, podczas którego Delegaci wypowiedzą się w sprawach ważnych dla ogrodów
i Związku, w sprawie działań, jakie należy podejmować w
obronie naszej ustawy o ROD oraz w sprawie wyborów
parlamentarnych. Odniósł się do skutków wynikających
z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i przedstawił intencje przeciwników Związku. Podziękował zarządom i działaczom komisji statutowych rodzinnych
ogrodów działkowych za walkę o ogrody i ustawę, za dobrą pracę w ogrodach. Podziękowania za dobrą pracę skierował również do członków Okręgowego Zarządu do
Prezydium i Prezesa Okręgowego Zarządu oraz członków
okręgowych komisji statutowych. Stwierdził, że działacze
prawidłowo rozumieją obowiązki społeczne i czują się za
tą pracę odpowiedzialni. Zaprosił wszystkich na II Kongres PZD do Warszawy.
Prezes Marian Praczyk w imieniu Delegatów i zaproszonych gości podziękował Prezesowi Eugeniuszowi
Kondrackiemu za wiele lat pracy na rzecz działkowców,
ogrodów działkowych i Związku. Za działania, które pozwoliły stworzyć solidne podstawy prawne do funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce oraz usamodzielnienia się Związku. Za zaszczepioną w tysiącach
działaczy w całym kraju miłość do ogrodów działkowych
i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Z okazji
30-lecia Związku podziękował Prezesowi za wszystko, co
uczynił dla działkowców i ogrodów działkowych naszego
okręgu.
IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD jednogłośnie zatwierdził sprawozdania Okręgowego Zarządu, Okręgowej
komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej
PZD oraz jednogłośnie udzielił na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD w Pile.

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD wybrał jednogłośnie 35 osobowy Okręgowy Zarząd PZD, 11 osobową
Okręgową Komisję Rewizyjną PZD oraz 9 osobową
Okręgową Komisję Rozjemczą PZD oraz 7 Delegatów na
IX Krajowy Zjazd PZD.
Nowo wybrany Okręgowy Zarząd PZD wybrał ponownie Mariana Praczyka na Prezesa Okręgowego Zarządu
PZD w Pile, a na Wiceprezesów: Marię Fojt oraz Ryszarda Kukawkę. Sekretarzem Okręgowego Zarządu został
Andrzej Kierzkowski, Skarbnikiem OZ Brunon Semrau.
Członkami Prezydium OZ zostali: Adam Daszkowski,
Zygmunt Czarny, Stanisław Lemieszka, Aleksander Mańkowski, Ewa Zawłocka, Marian Ostaszewski.
Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
został Mieczysław Gumny. Przewodniczącym Okręgowej
Komisji Rozjemczej PZD został ponownie Jarogniew
Skrzypczak.
Do Przewodniczących Zjazdu wpłynęły życzenia od Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Marcina Chmielewskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości, od Prezesa OZPZD, Przewodniczących
Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji
Rozjemczej PZD w Gdańsku oraz od Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie.
IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD przyjął jednogłośnie:
– Uchwałę Nr 6 /2011 w sprawie programu działania
Okręgowego Zarządu PZD w Pile na kadencję
2011–2015.
– Stanowisko IX Okręgowego Zjazdu PZD w sprawie
aktywnej obrony Ustawy o ROD z 2005 roku,
– Stanowisko IX Okręgowego Zjazdu PZD w sprawie
współpracy z samorządami lokalnymi,
– Stanowisko IX Okręgowego Zjazdu PZD w sprawie
udziału członków PZD w zbliżających się wyborach parlamentarnych,
– Stanowisko IX Okręgowego Zjazdu PZD w sprawie
II Kongresu PZD,
– Stanowisko IX Okręgowego Zjazdu PZD w sprawie
jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Prezes OZ PZD w Pile
/-/ Marian Praczyk

STANOWISKO
IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Pile
z dnia 20 sierpnia 2011 roku
w sprawie aktywnej obrony Ustawy o ROD z 2005 roku
Demokratycznie wybrani przez Walne Zebrania ROD
Delegaci biorący udział w dniu 20 sierpnia 2011 roku
w IX Okręgowym Zjeździe Polskiego Związku Działkow-

ców w Pile stwierdzają, że w wyniku wniosku byłego
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP skierowanego
do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgod38

ności z Konstytucją RP całej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, powstało kolejne zagrożenie dla obecnego bytu i dalszego istnienia
ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kwestionując
naszą Ustawę, w istocie podjął walkę z członkami pozarządowej, społecznej organizacji liczącej prawie milion
działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.
Wnioskodawca zdecydował się na wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z niezwykle szkodliwymi żądaniami podważającymi przynależne działkowcom normy
zapisane w Konstytucji RP.
Nasze działkowców nabyte prawa w świetle tego wniosku są istotnie zagrożone a tak sformułowany wniosek doprowadzi w konsekwencji do likwidacji ogrodnictwa
działkowego i naszej społecznej, pozarządowej, samodzielnej i samorządnej organizacji.
My działkowcy musimy zdawać sobie sprawę, że jeże-

li będziemy milczeć lub być obojętnymi i kolejny raz nie
obronimy Ustawy o ROD to przyszłość Ogrodów i Związku stanie pod dużym znakiem zapytania.
Stwierdzamy, że działania podejmowane przez byłego
I Prezesa SN, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich,
Najwyższą Izbę Kontroli oraz Marszałka Sejmu są wykorzystywane, jako pretekst do radykalnej zmiany obecnego
ustroju funkcjonowania ogrodnictwa działkowego. Zmierzają do doprowadzenia do uchylenia Ustawy o ROD, rozbicia jedności ogólnopolskiego samorządu działkowców
zorganizowanego w Polskim Związku Działkowców. To
wszystko ma się przy tym odbyć bez poszanowania praw
i interesów nas działkowców, które obecnie są gwarantowane nam naszą Ustawę.
Apelujemy do działkowców i statutowych organów
ROD w naszym Okręgu Pilskim o dalsze aktywne występowanie w obronie Ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego RP i Parlamentu RP, bowiem
wszystko, co nas dotyczy nie może być czynione bez nas.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Andrzej Kierzkowski

Przewodniczący IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Pile
/-/ Ryszard Kukawka
/-/ Anna Żółtowska
Piła, dnia 20 sierpnia 2011 r.

STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pilskiego
z dnia 20 sierpnia 2011 roku
w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi
Uczestnicy IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pilskiego stwierdzają,
że właściwe funkcjonowanie, istnienie i rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych zależy nie tylko od naszej
społecznej, pozarządowej organizacji, ale również od działalności samorządów lokalnych. Obecnie istniejące Ogrody są godnymi kontynuatorami 114-letniej tradycji ruchu
ogrodnictwa działkowego w naszej Ojczyźnie.
Nasze Rodzinne Ogrody Działkowe zrzeszone w Polskim Związku Działkowców:
– są dobrze zorganizowaną całością pełniącą istotne
i ważne funkcje proekologiczne, prozdrowotne, społeczne i rekreacyjne,
– powstały w zdecydowanej mierze dzięki pracy i wysiłkowi finansowemu wielu pokoleń działkowców i ich
Związku, by w ten sposób przywrócić społeczeństwu

i przyrodzie poprzednio otrzymane zdegradowane tereny,
– są miejscem aktywności ludzi trzeciego wieku oraz
edukacji społecznej i ekologicznej młodego pokolenia,
– są również urządzeniami użyteczności publicznej,
a poprzez taki status publiczna władza uznała, że nasze
ogrody to część infrastruktury, której bezpośrednim przeznaczeniem jest bieżące i stałe zaspokajanie zbiorowych
potrzeb obywateli, członków lokalnych społeczności,
– są bez kosztowymi dla lokalnych samorządów zielonymi „płucami” naszych wysoko zurbanizowanych miast,
enklawami nieskażonej przyrody i czystego powietrza,
– działki w naszych ogrodach są specyficznym świadczeniem socjalnym Państwa zapewniającym niezbyt zamożnym członkom społeczeństwa możliwość godnego wypoczynku i rekreacji oraz dostęp do tanich i zdrowych produktów, będących wynikiem ich własnej pracy. Działki są,
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więc urządzeniami ukierunkowanymi na wspieranie socjalno-bytowych potrzeb społeczeństwa, będących częścią zadań publicznych Państwa, które wypełnia nasz Związek.
Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r.
zostały zobowiązane do wypełniania szeregu obowiązków
celem zapewnienia naszym ogrodom prawidłowego ich
funkcjonowania.
Delegaci uczestniczący w IX Zjeździe deklarują w dalszym ciągu chęć współpracy z władzami samorządowymi
dla tworzenia jak najlepszych warunków działania i rozwoju naszych Ogrodów. Doceniamy rezultaty, jakie już
udało się osiągnąć.
Dzięki współdziałaniu władz naszego Okręgu, Zarządów ogrodów z samorządami miast i gmin nasze ogrody
są coraz częściej zabezpieczone właściwymi zapisami w
planach i studiach zagospodarowania przestrzennego.

Związek nigdy nie był przeciwny inwestycjom celu publicznego, realizowanym przez samorządy lokalne, wyrażając zgodę na częściową lub całkowitą likwidację istniejących ogrodów.
Związek zawsze podejmował takie działania, aby możliwym było pogodzenie rozwoju miast i gmin z funkcjonowaniem naszych ogrodów.
Uczestniczący w IX Zjeździe delegaci stwierdzają, że
nadal koniecznym jest prowadzenie szeregu działań dla
rozwijania szeroko pojętej współpracy z lokalnymi samorządami, odbywanej na zasadach partnerskich, z obopólną korzyścią przy jednoczesnym uwzględnianiu i poszanowaniu praw działkowców oraz niezależności i samorządności Polskiego Związku Działkowców.
Jest to, bowiem jedyna gwarancja funkcjonowania i rozwoju naszych ogrodów, które służą działkowcom oraz
członkom lokalnych społeczności naszych miast i gmin.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Andrzej Kierzkowski

Przewodniczący IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Pile
/-/ Ryszard Kukawka
/-/ Anna Żółtowska
Piła, dnia 20 sierpnia 2011 r.

STANOWISKO
IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców
z dnia 20 sierpnia 2011 roku
w sprawie udziału członków PZD w zbliżających się wyborach parlamentarnych
W związku z wyborami parlamentarnymi delegaci wybrani przez wszystkie Rodzinne Ogrody Działkowe naszego Okręgu, biorący udział w IX Okręgowym Zjeździe
Delegatów PZD w Pile zwracają się z apelem do wszystkich członków Związku oraz ich rodzin o masowy udział,
który dla każdego z nas jest ważnym wydarzeniem.
Wszyscy członkowie Związku jesteśmy pełnoprawnymi
mieszkańcami miast i gmin ziemi pilskiej, w których będziemy dokonywać wyboru Posłów na Sejm RP i Senatorów.
Tylko aktywna postawa działkowców i dokonanie właściwych wyborów skutkować będzie stosunkiem przyszłych Posłów i Senatorów wobec blisko miliona polskich
rodzin korzystających z prawie pięciu tysięcy Rodzinnych
Ogrodów Działkowych w Polsce.
Dbanie o pomyślność naszych ogrodów jest naszym
obowiązkiem i dlatego mamy obowiązek wziąć udział
w wyborach parlamentarnych oddając głęboko przemyślany głos. Każdy działkowiec winien poprzeć takich kandydatów na Posłów i Senatorów, którzy gwarantować

będą potrzebę dalszego istnienia naszych Ogrodów i Polskiego Związku Działkowców.
W nadchodzących wyborach każdy z nas musi rozważyć dotychczasowe stanowisko kandydata wobec naszych
ogrodów, które wyrażał w praktycznym działaniu oraz jego postawę wobec ruchu ogrodnictwa działkowego, Ustawy o ROD z 2005 roku i Związku wyrażaną w programie
wyborczym.
Popierajmy ugrupowania i komitety wyborcze dostrzegające w swoich programach interesy i prawa działkowców a nie obiecujące przysłowiowe gruszki na wierzbie.
Wybierajmy kandydatów, którzy nie zawiedli w przeszłości i którzy nie tylko dobrze znają, ale także rozumieją nasze problemy.
Nie zgadzajmy się, by postrzegano działkowców, jako
bezwolny elektorat, którego rolą ma być tylko zapewnienie odpowiedniej frekwencji i o których wielu polityków
sobie przypomina jedynie przed kolejnymi wyborami.
Popierajmy takich kandydatów, którzy będą pracować
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na rzecz naszej społeczności działkowej, a nie tylko wykorzystywać Związek i nas członków do swoich partykularnych interesów.

Weźmy masowy udział w nadchodzących wyborach
parlamentarnych.
Nie głosujmy na przeciwników Ustawy o ROD, działkowców, Ogrodów i Związku.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Andrzej Kierzkowski

Przewodniczący IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Pile
/-/ Ryszard Kukawka
/-/ Anna Żółtowska
Piła, dnia 20 sierpnia 2011 r.

STANOWISKO
IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Pile
z dnia 20 sierpnia 2011 roku
w sprawie: II Kongresu Polskiego Związku Działkowców
Delegaci IX Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku
Działkowców w Pile stwierdzają, że skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego wniosków o stwierdzenie niezgodności całej
naszej ustawy o ROD z Konstytucją jest najgroźniejszym
zagrożeniem w historii ruchu ogrodnictwa działkowego
w Polsce dla działkowców, ogrodów i Związku.
Nie zgadzamy się z tym wnioskiem oraz z atakami ważnych instytucji naszego Państwa na naszą ustawę, takich
jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, Najwyższa Izba Kontroli.
Nie zgadzamy się również ze stanowiskiem Marszałka
Sejmu i Prokuratora Generalnego przekazanego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu do Trybunału Konstytucyjnego.
Działkowcy i samorządy PZD naszego okręgu oraz całej Polski kierują do Pierwszego Prezesa Sądu pisma, apele, stanowiska o wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego. Zwracamy się o pomoc do Prezydenta RP,
Marszałków Sejmu i Senatu, Rządu, lecz nasze pisma pozostają bez odpowiedzi. Piszemy pisma do Pana Marszałka Sejmu o zmianę reprezentacji Sejmu w Trybunale
Konstytucyjnym w sprawie naszej ustawy, gdyż nie zgadzamy się aby Poseł Andrzej Dera z PiS był tym reprezentantem. Jest on przeciwnikiem naszej ustawy oraz
Związku.

Poza tym żadnego znaczenia nie ma również fakt złożenia na listach poparcia dla ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r.
620 tysięcy podpisów przez działkowców.
Trybunał Konstytucyjny nie wydał jeszcze orzeczenia
w sprawie wniosku. Na podstawie znanych nam stanowisk w sprawie ustawy Marszałka Sejmu i Prokuratora
Generalnego, Trybunał Konstytucyjny może niektóre zapisy uchyli, a to oznaczać będzie, że o lasach naszej ustawy decydować będą parlamentarzyści wybrani do Sejmu
w dniu 9 października bieżącego roku. W takiej sytuacji
IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Pile popiera podjętą decyzję przez zebranie
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w dniu
14 lipca 2011 roku o zwołaniu II Kongresu Polskiego
Związku Działkowców.
Podczas Kongresu szeroka reprezentacja działkowców
wypowie się w sprawach sytuacji ustawy, rodzinnych
ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców.
Kongres wypowie się również w spawie wyborów parlamentarnych, gdyż dla nas działkowców jest ważne jacy
parlamentarzyści uzyskają mandat. Musimy więc podjąć
działania, aby w Sejmie zasiedli parlamentarzyści, którzy
będą obiektywni w sprawach naszej ustawy, ogrodów
działkowych oraz roli Związku w funkcjonowaniu ogrodów w Polsce.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Andrzej Kierzkowski

Piła, dnia 20 sierpnia 2011 r.
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6. Informacja z VII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczecinie
Już od wczesnych godzin porannych w dniu 30.08.2011
rozpoczęło pracę biuro zjazdowe w „Kantynie Portowej”
na terenie Zespołu Portowego Szczecin - Świnoujście,
gdzie przygotowana wcześniej sala obrad czekała na pojawienie się delegatów.
Hasła znajdujące się na sali zwiastowały charakter obrad tego najwyższego forum związkowego w Okręgu,
a mianowicie, że sprawy dotyczyć będą między innymi
zagrożeń dla ustawy o rod, 30-lecia PZD oraz II Kongresu PZD.
Od godziny 7.30 zaczęła ustawiać się kolejka w sekretariacie Zjazdu, gdzie delegaci otrzymywali teczkę z projektami dokumentów zjazdowych oraz mandat potwierdzający uprawnienia delegata do udziału w Zjeździe,
a który jednocześnie służył do głosowania.
Przed godziną 10.00 sala była już wypełniona po brzegi oraz pojawili się zaproszeni goście:
– Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD,
– Jan Krawczuk – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
– Jarosław Rzepa – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego,
– Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta Świnoujścia,
– Dariusz Wieczorek – Przewodniczący Wojewódzkiej
Rady SLD,
– Kazimierz Ziemba – Prezes Wojewódzkiego Zarządu
PSL,
– Stanisław Baryluk – Wojewódzka Rada OPZD, – dr
Bartłomiej Toczek – pracownik naukowy ZUT,
– Jerzy Marek Olech – Burmistrz Miasta Pyrzyce,
– Wojciech Długoborski – zastępca Burmistrza Chojny,
– Andrzej Jędrzejewski – zastępca Burmistrza Kamień
Pomorski,
– Kazimierz Lipiński – były Burmistrz Pyrzyc,
– Tadeusz Grygiel – przedstawiciel Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy,
– asystent Europosła Bogusława Liberadzkiego oraz
asystentka Posła Magdaleny Kochan,
– zaproszeni działacze PZD, a wśród nich Wera Stroczyńska, Ryszard Drużba, Franciszek Cimoszko, Jerzy
Ornowski, Edmund Kozikowski, oraz Panowie Zygmunt
Zieliński i Władysław Trębacz z ROD „Górki Ustowskie”
– ogrodu obchodzącego w tym roku 30-lecie istnienia.
W spotkaniu nie wzięli udziału zaproszeni Posłowie
– z uwagi na odbywającą się sesję Sejmu RP.
Z zaproszenia nie skorzystały władze Miasta Szczecina. Z przykrością należy stwierdzić, ale należy już to niestety do tradycji.
Punktualnie o godzinie 10.00 Prezes OZ otworzył obrady VII Okręgowego Zjazdu.
Po wprowadzeniu sztandaru okręgowego PZD, odegraniu hymnu państwowego oraz hymnu Związku – po raz

pierwszy prezentowanego na Zjeździe, a także po uczczeniu minutą ciszy tych, co odeszli z naszych szeregów
w minionej kadencji, Prezes Związku udekorował odznaczeniami „Za zasługi dla PZD” – 14 osób oraz złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” – 8 delegatów a następnie
Zjazd wybrał do prowadzenia obrad dwóch przewodniczących: Adama Wójcika i Kazimierę Wadowską, którzy
przystąpili do prowadzenia Zjazdu, dokonując wyboru
Prezydium, przyjęcia porządku i regulaminu obrad oraz
dokonano wyboru statutowych komisji zjazdowych. Następnie udzielono głosu Prezesowi OZ do wygłoszenia referatu sprawozdawczo - programowego.
O godzinie 10.40 na obrady Zjazdu przybył gość honorowy – Wicepremier Rządu RP Waldemar Pawlak wraz
z towarzyszącymi osobami Zygmuntem Dziewguciem i
Kazimierzem Ziembą.
W referacie Prezes OZ przypomniał o atakach na ustawę o rod i ogrody w minionej kadencji oraz aktualnie występujące zagrożenia spowodowane zaskarżeniem ustawy
o rod do Trybunału Konstytucyjnego. W referacie podkreślił konieczność mobilizacji wszystkich sił w walce o ustawę o rod i prawa działkowców, a także hasłowo nakreślił
zadania okręgowego zarządu na nadchodzącą kadencję
2011–2015.
Naczelnym hasłem przewijającym się w całym referacie
była koniczność zachowania zwartości Związku w walce
o ogrody oraz wykorzystanie w nadchodzącej kampanii
wyborczej do Parlamentu w celu nagłośnienia problemu
zaistniałego wokół Związku oraz mobilizacji Parlamentarzystów, organizacji społecznych i politycznych do wsparcia Związku w walce o zachowanie ogrodów w systemie
istniejącym w PZD.
Po referacie głos zabrał wicepremier Waldemar Pawlak,
który w swoim wystąpieniu potwierdził słuszność walki
działkowców o zachowanie całego ustroju rodzinnego
ogrodnictwa działkowego oraz wyraził poparcie dla PZD
w tych zmaganiach i zapewnił, iż PSL będzie tak jak dotąd orędownikiem działkowców.
W toku dyskusji głos zabrało 15 mówców. W czasie
dyskusji przez cały czas przewijał się temat zagrożenia dla
działkowców, dla ogrodu oraz dla Związku jako organizacji pozarządowej.
Działkowcy w swoich wystąpieniach poruszali zagadnienia: jak mądrze inwestować w ogrodzie rodzinnym, od
czego zależy dobra współpraca rod z samorządem gminnym, o doświadczeniach z pozyskiwaniem młodych do
działalności związkowej oraz jako użytkowników działek,
bezpieczeństwa w ogrodach i problemu związanego
z ochroną środowiska, a zwłaszcza w sytuacji wynikających z faktów zamieszkiwania w ogrodach. Mocno podkreślono obowiązek respektowania prawa w ogrodach,
a zwłaszcza prawa budowlanego dotyczącego budowy al42

tan, co zostało mocno wyartykułowane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. W dalszym ciągu należy doskonalić formę zarządzania ogrodem, pogłębiać wiedze
zarówno ogrodniczą jak również wiedzę specjalistyczna
i ogólną.
W dyskusji pojawiały się wątki braku reakcji ze strony
organów państwowych na wystąpienia masowe działkowców w obronie swoich ogrodów. Podkreślano również, że
ogrody nie mogą być dostrzegane tylko w okresie kampanii wyborczych, ale powinny być doceniane, szanowane
oraz wzmacniane poprzez samorządy gmin, a także państwo na co dzień. Podkreślono również znaczenie dorobku polskiego ogrodnictwa działkowego w okresie 30- letniego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców,
dzięki któremu dopracowano się ustawy o pracowniczych
ogrodach działkowych oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także znaczących osiągnięć w zakresie tworzenia organizacji, modernizacji i doinwestowania
rodzinnych ogrodów działkowych.
We wszystkich niemal wytępieniach podkreślano prawidłowy kierunek polityki Polskiego Związku Działkowców, w skuteczności działania organów krajowych i okresowych oraz zwartości społeczności działkowej.
Zastanawiano się nad tym jak dzisiaj należy bronić ustawy? Podkreślano, że istnieje konieczność umiędzynarodowienia problemu, gdyż podobnie jak w Polsce istnieją
ogrody działkowe w wielu krajach, które mają również
swoje narodowe Związki i swoje ustawy, gwarantujące im
określone prawa. Platforma Obywatelska i PiS mniej powinny zajmować się problemami Libanu, Afganistanu,
a więcej sprawami gospodarczymi, w tym również ogrodami działkowymi. Problemami naszego Związku powinno się zainteresować struktury europejskie (Tadeusz Jaguś
ROD im „Stoczniowiec”).
Przedstawiciele samorządów biorących udział w Zjeździe, wypowiadali się o ogrodach pozytywnie.
Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta Świnoujścia
powiedział, że nie wyobraża sobie sytuacji inaczej. Działkowcy, to także substancja każdej gminy i to co się robi dla
działkowców czy ogrodów, to działanie na rzecz całej
gminy. Zwrócił jednak uwagę, iż istnieje i takie niebezpieczeństwo, że oprócz zagrożeń zewnętrznych, mogą pojawiać się zagrożenia wewnętrzne, w postaci niektórych
działkowców, nie przestrzegających obowiązującego prawa w postaci zamieszkiwania, ponadnormatywów, a nawet traktowania działki biznesowo przez niektórych
działkowców.
Dariusz Wieczorek SLD zwrócił uwagę, że działkowcy
powinni przeanalizować swoje postawy, a zwłaszcza
przed kampanią wyborczą, ażeby popierać te ugrupowania, które były, są i będą wsparciem dla sprawy ogrodnictwa rodzinnego. Podkreślił również dobrą współpracę na
szczeblu wojewódzkim z PZD.
Wicemarszałek Jan Krawczuk zabierając głos powiedział, iż nie wyobraża sobie sytuacji, ażeby istniejący sys-

tem funkcjonowania ogrodów został rozregulowany, co
było by niepowetowaną stratą zarówno dla działkowców
jak również ze strata społeczną. Prezes ROD „Bohaterów
Warszawy” Mirosław Bandel zaapelował o bezwzględne
przeciwstawienie się komercjalizmowi i patrzeniu na
ogrody przez pryzmat zysku, nie liczącego się z krzywdą
niezamożnych rodzin działkowców.
Piotr Baranowski w wystąpieniu położył nacisk na konieczność przejrzystości działania zarządów rod apelując,
aby nie było innych interesów niż związkowe, gdyż każde „szemrane” załatwianie spraw rodzi konflikty.
Wera Stroczyńska dziękując Prezesowi Związku apelowała, aby przeanalizować zapisy statutowe, pod takim kątem, że osoby pozbawione prawa reprezentacji działkowców w strukturach statutowych, nie mogły powrócić
na te same stanowiska, po jednej kadencji.
Czesław Jagiełka zasygnalizował problem kompleksowego rozpracowania systemu melioracji ogrodów na Wyspie Uznam ze względów powodziowych oraz ekologicznych.
Marian Abrosiewicz poruszył problem mało skutecznego reagowania i egzekwowania prawa przez organy nadzoru budowlanego. A Władysław Olczyk, podzielił się
doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa w ogrodzie
oraz podkreślił, że konieczna jest natychmiastowa reakcja zarządów rod i działkowców na każde chociażby najmniejsze zagrożenie dla interesu działkowców.
Wszyscy delegaci jednak wyczekiwali na wystąpienie
Prezesa Związku.
Prezes PZD zabierając głos docenił zaangażowanie
działkowców zarządów oraz struktur okręgowych w walce o wspólną sprawę. Przybliżył wszystkim istniejące zagrożenia i ich źródła twierdząc, że absolutnie brak jest
podstaw do twierdzenia, że zmiany ustawy są konieczne.
To co się stało ma posmak zaplanowanej kampanii, zmierzającej do ograniczenia praw działkowców oraz osłabienia Związku w walce o ogrody.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na stanowisko sojuszników w naszej sprawie oraz na kierunek działań
obronnych przez zorganizowanie II Kongresu PZD oraz
postawił tezę jednoznaczną, że Związek musimy obronić,
a broniąc Związek bronimy ogrody i wszystkich działkowców.
Wystąpienie Prezesa PZD wysłuchane zostało z ogromną uwagą przez uczestników Zjazdu i wywarło niespotykane wrażenie, co stało się elementem zagrzewającym do
walki o to co dzisiaj dla działkowców jest najważniejsze.
Od Zjazdu Delegatów, Prezes Kondracki otrzymał
ogromne brawa.
Zjazd z kolei przyjął sprawozdanie za kadencję Zarządu Okręgowego PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu.
Delegaci, którzy nie zdążyli zabrać głosu ze względów
czasowych, oddali głos do protokołu.
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Przystąpiono do wyborów okręgowych organów statutowych. Dokonano wyboru 35-osobowego Zarządu Okręgu, w którym ponad 40% członków stanowią nowi
działacze. Wybrano 9-osobową Komisje Rewizyjną oraz
7-osobową Komisję Rozjemczą.
Zarząd Okręgowy na pierwszym posiedzeniu wybrał
9-osobowe Prezydium na czele z Prezesem Tadeuszem Jarzębakiem, któremu powierzono pełnienie funkcji w kolejnej kadencji.
W dalszej części Zjazdu wystąpił Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków. Przedstawił propozycje uchwał
i stanowisk do rozpatrzenia przez Zjazd. W wyniku głosowania przyjęte zostały dokumenty zjazdowe, które załączamy do niniejszej informacji.
Zjazd złożył podziękowanie dla Wiktora Dąbrowskie-

go długoletniego działacza struktur okręgowych oraz
Edwarda Grabowskiego po 30 latach pełnienia funkcji sekretarza Przed zakończeniem obrad Zjazd złożył podziękowanie Prezesowi Związku Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu, za całokształt pracy i walki w formie uchwały
zjazdowej, życząc zdrowia i sił do działania w niełatwych
nadchodzących czasach.
Podziękowanie zostało również złożone Prezesowi Zarządu Okręgu
Z uwagi na nie zgłaszanie innych problemów do przedyskutowania w sprawach różnych, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłosił jego zakończenie.
W trakcie obrad na ekranie pojawiały się cyklicznie hasła, a także obrazy z życia ogrodu i PZD.
Prezes OZ PZD w Szczecinie
/-/ Tadeusz Jarzębak

STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyborów parlamentarnych – 2011
Aktualnie wytworzona, niekorzystna sytuacja wokół
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wokół
ogrodów i Polskiego Związku Działkowców, nakazuje
w imię dobrze pojętego interesu zbiorowego zająć jednoznaczne stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych, które odbędą się 9 października 2011 roku.
Żadne dotychczasowe wybory nie miały takiej wagi dla
przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego jak nadchodzące wybory październikowe.
Sytuacja Związku, ogrodów i działkowców jest w chwili obecnej tak klarowna, że nie pozostawia żadnych złudzeń, w jakim kierunku będą następowały zmiany po
orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Logika nakazuje
wyciągać wnioski w przedmiocie, kogo należy do przyszłego Sejmu i Senatu wybierać. Kogo należy popierać,
aby w przyszłym Parlamencie znalazły się siły zdolne
uwzględnić konieczność istnienia, funkcjonowania i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w strukturach
obecnie funkcjonujących.
Dzisiaj działkowcy mają określone prawa, które nie są
jednak dane im na zawsze. Dzisiaj znamy system funkcjonowania ogrodów w strukturach PZD. Jakie rozwiąza-

nia przyniesie przyszłość dzisiaj nikt nie jest w stanie dokładnie określić.
Aby nie skrzywdzić setek tysięcy rodzin działkowców
należy kierować się interesem zbiorowym, który sprowadza się do obrony tego, co już posiadamy.
Należy się głęboko zastanowić nad tym, gdzie mamy
sojuszników w naszej sprawie. Kto był w przeszłości z nami i za nami. Dzięki komu mamy to, co gwarantuje nam
ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.
Działkowcy nigdy nie byli klasą jałową. Zawsze aktywnie uczestniczyli w życiu społeczno – politycznym. Najlepsza formą wyboru jest dzisiaj pójść do urny wyborczej
i oddać głos na tego kandydata, do którego mamy zaufanie, na tych kandydatów, których zweryfikowało życie
w przeszłości.
Wypełnijmy ten obywatelski obowiązek. Idźmy do urn
wyborczych całymi rodzinami. Glosujmy za dobrą sprawą, a w tej mieści zachowanie ogrodów działkowych dla
przyszłych pokoleń.
Poczujmy swoją siłę i pokażmy naszą siłę, a przyszłość
będzie korzystna dla naszych rodzin.

Przewodniczący Zjazdu
/-/
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

APEL
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
do komitetów wyborczych oraz kandydatów na parlamentarzystów
Nadchodzące wybory parlamentarne zadecydują o składzie przyszłego Sejmu i Senatu – organów ustawodawczych, mających nadawać ton życia Państwa Polskiego.
Jako działkowcy – uczestniczący w obradach VII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców zwracamy się o uwzględnienie problematyki przyszłości ogrodów działkowych w swoich programach wyborczych i zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie
przyszłości ogrodów i PZD, co będzie zapowiedzią, że
sprawy idei ogrodnictwa działkowego nie są obce dla
przyszłych parlamentarzystów.
Nie jesteśmy politykami, ale popierać będziemy wszystkich tych, co potwierdzili w przeszłości zrozumienie dla
idei rodzinnych ogrodów działkowych i tych, co rozumieją potrzebę dalszego istnienia wielkiego ruchu społecznego
działkowców i jednocześnie ujmują w programach wyborczych gwarancje funkcjonowania rod w systemie PZD.

Rola naszych rodzinnych ogrodów, oprócz funkcji czysto uprawowych – o wymiarze ekonomicznym i ekologicznym przejawia się także w wypełnianiu roli, integracji
rodzin oraz integracji społecznej, wychowania młodzieży
w poszanowaniu przyrody i pracy ludzkiej, doskonaleniu
społecznych struktur zarządzania i postaw obywatelskich,
nie mówiąc już o znaczeniu walorów rekreacyjno wypoczynkowych.
Jest to duża i ważna dziedzina życia społecznego i warto w nią inwestować.
Liczymy na zrozumienie, zwłaszcza obecnie w okresie
dużego zawirowania wokół ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
W okresie dwudziestoletniej walki o istnienie rodzinnych ogrodów działkowych, zawsze znajdowaliśmy poparcie światłych parlamentarzystów i sądzimy, że i tym
razem nie będzie inaczej.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

UCHWAŁA
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku Działkowców
W roku jubileuszu 30–lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców Zjazd ocenia, że przyjęcie Ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych 6 maja 1981 roku
i powołanie do życia Polskiego Związku Działkowców
przez IX Krajowy Zjazd POD – 28 czerwca 1981 roku było wydarzeniem o znaczeniu historycznym dla polskiego
ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Powstała samorządna organizacja potrafiła w krótkim
czasie zmobilizować siły dla sprostania ogromnemu wysiłkowi w pozyskiwaniu terenów na tworzenie ogrodów
działkowych, potrafiła zaspokoić ogromne zapotrzebowanie na działki, powodując niemal dwukrotne zwiększenie
ilości ogrodów w ciągu pierwszych dziesięciu lat swojego istnienia.
W samym tylko okręgu szczecińskim, w tym pierwszym
dziesięcioleciu zwiększyła się liczba ogrodów z 117 do
176. Areał ogrodu powiększył się w tym czasie z 1695 ha
do 2665 ha, na którym wzrosła ilość działek z 32753 do
47570.

Na roku 1990 praktycznie zakończył się przyrost ogrodów działkowych zarówno w skali kraju jak również
w okręgu szczecińskim. Zaczęła się walka o ich zachowanie i o istnienie Polskiego Związku Działkowców.
W okresie ostatniego dwudziestolecia padło wiele niedorzecznych pomysłów począwszy od likwidacji ruchu
działkowego poprzez propozycje utopijnego „uwłaszczenia”, a skończywszy na zaskarżeniu ustawy o rod.
Im więcej upłynęło czasu tym sytuacja stawała się coraz
trudniejsza.
Z perspektywy czasu należy ocenić, że:
a) Polski Związek Działkowców sprostał zadaniu;
b) spełnił oczekiwania w zakresie rozwoju ogrodów;
c) jest nadal potrzebny dla rozwoju rodzinnych ogrodów
działkowych.
Dzięki Polskiemu Związkowi Działkowców ogrody zostały zachowane, udoskonalone oraz okrzepły organizacyjnie.
Przed nami dalsze lata walki o ogrody działkowe.
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Mijające 30 lecie PZD to wkład wielu setek tysięcy społecznych działaczy, z których wielu już dzisiaj niema,

przed którymi należy pochylić czoło i oddać im hołd za
to, co dla rodzin działkowców zostało zrobione.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

UCHWAŁA
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców docenia ogromną determinację walki o prawa działkowców, gwarantowane ustawą o rodzinnych
ogrodach działkowych, o istnienie i rozwój ogrodów oraz
o jedność ruchu działkowego, wyraża w formie uchwały

Mijająca kadencja 2007–2011 oraz całe 30-lecie PZD
dowodzi, że wytrwałość i precyzyjnie wytyczana przez
Prezesa Związku strategia, wydała rezultaty w postaci tego, że ogrody istnieją i wypełniają swoje zadania przewidziane ustawą z pożytkiem dla rodzin działkowców i społeczeństwa.
Za trud minionego okresu i bezgraniczne oddanie idei
rodzinnych ogrodów działkowych, wyrażamy należne
uznanie wraz z życzeniami zdrowia i sił do działania
w nadchodzącym niełatwym czasie.
Szczecińscy działkowcy PZD mają zaufanie do najwyższych organów statutowych Związku, popierają jego politykę i zapewniają, iż w tych zmaganiach o nasze ogrody
nie zabraknie żadnego uczciwego działkowca.

podziękowanie
dla Pana mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego
Prezesa Polskiego Związku Działkowców
za bezprzykładną, toczoną przez 20 lat walkę oraz za
mądre kierowanie Krajową Radą Polskiego Związku
Działkowców od zarania powstania Związku
o zachowanie ogrodów dla przyszłych pokoleń.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

LIST OTWARTY
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
do samorządów gmin województwa zachodniopomorskiego w sprawie opowiedzenia się o przyszłości
ogrodów pod rządami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Rodzinne ogrody działkowe stanowią część społeczeństwa każdej gminy. Korzystamy z dobrodziejstwa użytkowania gruntów, które są własnością komunalną gminy. Za
to jesteśmy wdzięczni dla samorządów gminnych.
Obecnie w sytuacji zagrożenia dla systemu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w strukturach
Polskiego Związku Działkowców, pod rządami ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych, zwracamy się, jako
uczestnicy VII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego
Związku Działkowców do wszystkich rad gmin naszego
województwa o wypowiedzenie się na temat funkcjonowania dotychczasowego systemu.

Rodzinne ogrody działkowe, jako tereny zielone w miastach, są obecnie wyłącznie utrzymywane przez działkowców. Ogrody integrują społeczność lokalną. Ogrody są
dobrą szkołą obywatelskiego samorządzenia. Ogrody zapewniają możliwość prowadzenia upraw i ich różnorodność oraz różnorodność ekosystemu. Ogrody wreszcie są
dostępne dla wszystkich, kto tylko potrzebuje odetchnąć
na świeżym powietrzu w obcowaniu z przyroda.
Staramy się w ogrodach respektować obowiązujące prawo. Nie utrudniamy rozwoju gmin. Kiedy trzeba godzimy się na likwidację naszych działek czy ogrodów, ale
z zachowaniem praw zagwarantowanych ustawą o ROD.
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Chcemy usłyszeć zdanie samorządów gmin czy system
obecnie obowiązujący jest dobry, czy spełnia funkcje, do

jakich został powołany oraz czy społeczeństwu potrzebne
są rodzinne ogrody działkowe.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

APEL
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
do działkowców okręgu szczecińskiego w sprawie racjonalnego pojmowania obowiązku
wobec idei ogrodnictwa działkowego
Od dwudziestu lat Polski Związek Działkowców toczy
walkę o zachowanie ogrodów, o ochronę praw działkowców oraz o trwałość naszego społecznego ruchu działkowego.
Dotychczasową walkę udawało się wygrywać skutecznie. Było to możliwe, dzięki zwartej postawie wszystkich
działkowców skupionych w strukturach Polskiego Związku Działkowców.
Dzisiaj, gdy jest realne zagrożenie, największe w historii naszego ruchu, nie może być inaczej. Dzisiaj musimy
opowiedzieć się jednoznacznie, że chcemy ogrody zachować dla siebie i dla społeczeństwa, chcemy zachować prawa dla ludzi tego potrzebujących. Chcemy dalej funkcjonować w jednolitej strukturze Polskiego Związku Działkowców, wnosząc każdy oddzielnie, wkład w rozwój naszych ogrodów.

Dzisiaj nadchodzi czas, by zjednoczyć się jeszcze bardziej wokół idei walki o to, co dla naszych rodzin jest dobre i najbardziej korzystne, ale jednocześnie pożyteczne
dla społeczności lokalnych.
Jesteśmy jedną wielką rodziną działkowców, więc nie
dajmy się podzielić. Nie przyzwalajmy na pojedyncze
działania odśrodkowe. Zachowajmy naszą wiarę i hart ducha a zwycięstwo będzie pewne.
Utrzymujmy nasze ogrody w taki sposób, żeby nikt nigdy nie szukał pretekstu do ich likwidowania.
Przestrzegajmy prawa, ale też wymagajmy, aby prawo
było przestrzegane, a idea ogrodów działkowych szanowana. Jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego,
mamy wiec prawo do samorządnych struktur w ogrodach
i do zachowania dorobku wypracowanego przez naszych
poprzedników.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

REZOLUCJA
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie zagrożeń praw dla działkowców, ogrodów i Związku
Wywołana wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego,
skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności całej ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych z Konstytucją, konsternacja spowodowała
wśród działkowców żywą ich reakcję w postaci stanowisk,
listów i petycji kierowanych do organów państwa, parlamentu, Trybunału Konstytucyjnego, Wnioskodawcy oraz
organów statutowych PZD.

Pomimo tej fali protestu, sprawy toczą się nadal, a kolejne dokumenty w postaci raportu NIK, wystąpienia Marszałka Sejmu oraz Prokuratora Generalnego do Trybunału
Konstytucyjnego utwierdzają w przekonaniu, że wniosek
I Prezesa Sądu Najwyższego będzie przedmiotem rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Praktycznie procedura prawna została zakończona.
Wszyscy dzisiaj czekają na orzeczenie Trybunału Konsty47

tucyjnego. Wszyscy w mniej lub bardziej radykalnym tonie
wypowiadają się, że zmiany ustawy o rod są konieczne.
W najbardziej łagodnym tonie przyjmuje się, iż brak jest
podstaw prawnych do stwierdzenia niezgodności z konstytucją całej ustawy, ale artykuły 10, 17, 18 oraz 24 mają znamiona niekonstytucyjności.
Jeżeli Trybunał Konstytucyjny podzieli zdanie Wnioskodawcy oraz autorów kolejnych wystąpień tj. Marszałka Sejmu i Prokuratora Generalnego to przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych i całej organizacji PZD jest
zagrożona tym, iż wywoła to konieczność zmian systemowych w funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych, a to niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo
tego, iż dotychczasowe prawa nabyte przez działkowców,
w dziedzinie użytkowania gruntu oraz własności na działce będą zagrożone. Ograniczone zostaną też prawa Związku i jego możliwości obrony działkowców. Daleko idące
zmiany mogą spowodować rozprzężenie samorządów
ogrodowych i struktur związkowych a co za tym idzie
zmarnowanie dorobku wielu pokoleń, tworzących te ogrody w sposób systematyczny, doskonaląc ich struktury.
Nowa jakość, będzie tworzona kosztem tego, co dzisiaj
funkcjonuję dobrze.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, za którą
opowiedzieli się działkowcy, za która opowiadają się samorządy gminne, jest ustawą dobrą i nie wymaga zmian
fundamentalnych zapisów. Miała ona regulować wyłącznie funkcjonowanie systemu rodzinnych ogrodów działkowych i w tym sensie jest ona zgodna z Konstytucją.
Zarzuty odnośnie uprzywilejowania Związku są nieuzasadnione, gdyż ustawa o rod nie ogranicza ani tworzenia
ani funkcjonowania innych ogrodów działkowych, opartych o szczególne właściwości organizacyjne. Zapisy
w ustawie o rod korzystne dla działkowców posiadają

swoje źródło we wcześniejszych dokumentach prawnych
opartych na doświadczeniu krajowym jak również zagranicznym.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest przedmiotem zazdrości zagranicznych działkowców, więc należy zadać sobie pytanie – w jakim celu ma być ona
zmieniona?
Każda zmiana obejmująca swoim zasięgiem tak szeroki wachlarz zagadnień, wzajemnie ze sobą powiązanych,
może spowodować niepowetowane straty materialne i organizacyjne. Ta ustawa daje działkowcom przywileje, które są zarazem powinnością Państwa na rzecz grup społecznych słabszych ekonomicznie.
System rodzinnych ogrodów działkowych stwarza wielką dostępność do działki dla obywatela, którego nie stać
na inne formy wypoczynku i pozyskiwanie dochodów z
plonów na działce. Dlatego nie można się zgodzić z wnioskodawcą o swoistego rodzaju monopolu PZD. Również
hipotetyczne, potencjalne dochody gmin z tytułu podatków za użytkowanie gruntów, nie pokryją nawet kosztów
reorganizacji, do czego zmierzają formułowane wnioski
– o tworzeniu wspólnot i innych form organizacyjnych.
W obliczu tak poważnego zagrożenia, VII Okręgowy
Zjazd Delegatów PZD apeluje do wszystkich postępowych sił naszego Państwa o to, aby nie sugerować się
wnioskami I Prezesa Sądu Najwyższego, które zostały
oparte na wielu rozważaniach czysto teoretycznych, a które nie wynikają z praktyki codziennego życia.
Stoimy na stanowisku, że Trybunał Konstytucyjny powinien wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego oraz wnioski
z wystąpień Marszałka Sejmu i Prokuratora Generalnego
odrzucić biorąc pod uwagę interes miliona rodzin działkowców, dla których istniejący system prawny jest doskonały i lepszego nikt nie wymyśli.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Szczecin, 30 sierpnia 2011 r.

STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie poparcia Krajowej Rady o zwołaniu II Kongresu PZD
Ostatnie 3 lata mijającej kadencji dla działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców były okresem
szczególnych zmagań z zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz, które zmierzają do zmiany ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych, rozbicia organizacyjnego i otwarcia drogi do gruntów pod ogrodami.

Dla obrony praw zagwarantowanych ustawą o ROD
oraz obrony ogrodów Krajowa Rada Polskiego Związku
Działkowców zwołała 14 lipca 2009 roku I Kongres PZD
w obronie ogrodów.
Odniesione zwycięstwo w postaci odrzucenia projektu
ustawy autorstwa Posłów PiS w pierwszym czytaniu przez
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Sejm RP, nie zakończyło walki i nie zażegnało niebezpieczeństwa.
Pojawiły się nowe a może jeszcze większe zagrożenia ze
strony najwyższych organów państwowych.
W obliczu zagrożenia Krajowa Rada postanowiła zwołać na dzień 22 września 2011 roku II Kongres PZD
w Warszawie.
II Kongres ma być manifestacją siły i czynnikiem poruszenia społeczeństwa oraz ma zająć stanowiska w istotnych sprawach w wyniku wytworzonej sytuacji wokół
ustawy o rod.
Zjazd stoi na stanowisku, że decyzja, którą podjęła Krajowa Rada PZD jest słuszna. Tego domagały się głosy
działkowców i działaczy społecznych, aby w ten sposób
mocno nagłośnić zaistniały problem.
Jako członkowie Polskiego Związku Działkowcówweźmiemy udział w II Kongresie, gdyż jest to nasz moralny
obowiązek, a wypracowane i przyjęte przez II Kongres
PZD dokumenty, powinny jak najszybciej dotrzeć do
działkowców. Dzisiaj jest taka konieczność. Podejmiemy

trud zdecydowanej walki o rodzinne ogrody działkowe.
Niech działkowcy wypowiedzą się, co do przyszłości
ogrodów i niech II Kongres wskaże kierunek i formy jak
zabezpieczyć interesy miliona rodzin działkowców.
Najwyższe czynniki – Parlament, Rząd, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy muszą dostrzec, że krzywda
ludzi słabszych nie może być okupiona kosztem handlowego podejścia do gruntów zajmowanych przez ogrody
Związek ma prawo żądać poszanowania nabytych praw
zagwarantowanych ustawą o rod.
Chcemy, aby nas usłyszano, bo do tej pory lekceważy
się podpisy 620 tysięcy działkowców w obronie ustawy
a także protesty przeciwko zaskarżeniu ustawy o rod do
Trybunału Konstytucyjnego zostają pominięte milczeniem
adresatów.
Jesteśmy ludźmi, którzy nie zaspokoją się obietnicami,
chcemy, aby traktowano nas poważnie, jako obywateli
– godnych opieki Państwa.
Poczujmy swoją siłę i pokażmy naszą siłę, a przyszłość
będzie korzystna dla naszych rodzin.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

7. Informacja z XVI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Bydgoszczy

W dniu 3 września 2011 roku w pomieszczeniach Sali
Konferencyjnej Stadionu „Zawisza” odbył się XVI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu bydgoskiego. Obrady rozpoczęło wprowadzenie sztandarów związkowych Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy i Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Siła” w Gniewkowie oraz wysłuchanie/odśpiewanie hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”.
Otwarcia Zjazdu dokonała prezes OZ PZD w Bydgoszczy Pani mgr inż. Barbara Kokot, serdecznie witając przybyłych Gości Zjazdu: posłów Panią Grażynę Ciemniak,
Panią Annę Bańkowską, Panią Teresę Piotrowską oraz Pana Eugeniusza Kłopotka, Przewodniczącego Rady Miasta
Bydgoszczy Pana Romana Jasiakiewicza, Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZ Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pana Zdzisława Tylickiego oraz ze szczególnym
zadowoleniem Pana Eugeniusza Kondrackiego – Prezesa
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Powitała również przybyłych na Zjazd 151 delegatów reprezentujących 217 ROD okręgu bydgoskiego oraz członków
ustępujących władz okręgowych Związku.
Przewodniczenie obradom powierzono Pani Wiceprezes ustępującego OZ PZD Urszuli Walusiak, a wiceprze-

wodniczącym wybrano p. Lecha Urbańskiego. W skład
Prezydium Zjazdu na wniosek Przewodniczącej jednogłośnie wybrano Pana Eugeniusza Kondrackiego, p. Alojzego Kluczykowskiego, p. Mieczysława Zemke oraz p. Jana
Grudzińskiego. Sprawnie dokonano wyboru komisji zjazdowych: Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz
Komisji Uchwał i Wniosków.
Referat sprawozdawczo – programowy wygłosiła Prezes OZ Barbara Kokot podkreślając, że okres sprawozdawczy za lata 2007 – 2011 obejmuje pierwszą pełną
kadencję struktur PZD, przebiegającą pod rządami ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Statutu PZD
uchwalonego w 2006 roku. Zalety ustawy i jej znaczenie
dla ogrodów i działkowców mogliśmy docenić przez pełny okres naszego działania w tym czasie, stanowiła ona
dla nas ogromne źródło sił, energii i wiary, cech tak niezbędnych w obronie słusznych praw wynikających z zapisów prawa związkowego. Działania w obronie ustawy,
PZD i praw działkowców dominowały naszą pracę.
W kwestii realizacji zadań odniosła się do materiału sprawozdawczego doręczonego wszystkim uczestnikom Zjazdu. Szczegółowo omówiła przygotowania do Zjazdu,
przebieg i efekty zorganizowanych spotkań przedzjazdo49

wych w rejonach okręgu bydgoskiego z delegatami ROD
na Zjazd Okręgowy PZD. Bardzo ważnym elementem
tych spotkań była dyskusja na temat propozycji w sprawie wypracowania tez programowych, która pozwoliła na
zbudowanie programu działania na nową kadencję, który
również wszyscy uczestnicy Zjazdu otrzymali wraz z zaproszeniem na Zjazd. Kończąc swoje wystąpienie Pani
Prezes B. Kokot w podziękowaniu za bardzo efektywne
kierowanie pracą Związku, za pomoc dla struktur okręgowych oraz skuteczne organizowanie działań w obronie
ustawy o ROD i Polskiego Związku Działkowców wręczyła Prezesowi Krajowej Rady Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu bukiet kwiatów. Po tym sympatycznym wydarzeniu, Prezes E. Kondracki podziękował za miłe słowa,
po czym dokonał wręczenia dyplomów Krajowej Rady
PZD za wzorowe wypełnianie obowiązków oraz obronę
praw działkowców w kadencji 2007–2011 członkom ustępujących władz okręgowych związku.
W imieniu Komisji Rewizyjnej OZ wystąpił jej przewodniczący p. Alojzy Kluczykowski, stawiając w imieniu komisji wniosek o zatwierdzenie sprawozdania
Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy oraz wniosek
o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi za
okres kadencji 2007–2011. W imieniu Komisji Rozjemczej sprawozdanie złożył przewodniczący komisji p. Mieczysław Zemke.
Przewodnicząca Komisji Mandatowej p. Maria Beń
przedstawiając protokół komisji stwierdzający prawomocność wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów
PZD oraz stwierdzający ze Zjazd jest prawomocny, może
podejmować uchwały oraz wybierać organy okręgowe
Związku i delegatów na IX Krajowy Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Działkowców.
W dyskusji zjazdowej głos zabrało 5-ciu Gości Zjazdu
oraz 14 delegatów z ROD. Przewodniczący Rady Miasta
Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz przekazał uczestnikom
obrad pozdrowienia i życzenia od Rady Miasta i Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, zapewniając że Miasto Bydgoszcz ceni sobie współpracę z OZ PZD i jej
prezesem. Wyraził nadzieję, że uda się prowadzić miejskie inwestycje bez uszczerbku dla ogrodów. Zauważył
problemy ROD związane z zamieszkiwaniem ogrodów,
w której to sprawie Miasto będzie musiało sobie poradzić,
natomiast w sprawie kanalizowania ogrodów miejskich
oraz miejsca ogrodów w planach zagospodarowania przestrzennego zaprasza na uzgodnienia. Poseł Anna Bańkowska podkreśliła swoje związki z ogrodami, sama była
członkiem ROD „Irena” w Inowrocławiu. Zastanawiała
się, jak wyglądałyby dziś ogrody, gdyby nie jej organizacja – SLD, która zawsze broniła działkowców i PZD. Problem niepewności sytuacji ogrodów jest spoiwem dla
działkowców, a prezesa Kondrackiego podziwia za niezłomność w obronie ogrodów i PZD. Wyraziła nadzieję,
że większość przyszłych parlamentarzystów uważać będzie że należy dać spokój działkowcom, a prężność, spo-

sób i prowadzenie obrad Zjazdu pozwalają na przekonanie że ogrody się obronią. Poseł Eugeniusz Kłopotek
stwierdził, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego wkrótce
rozstrzygnie o przyszłości ogrodów. PSL który reprezentuje jest za ogrodami, dwa największe ugrupowania polityczne są przeciw. Kogo wybierzemy, zależy już od nas.
Po tym wystąpieniu, Roman Jasiakiewicz zapewnił, że
kandydaci niezależni do parlamentu są także za ogrodami
działkowymi. Poseł Grażyna Ciemniak z przekonaniem
stwierdziła, że ustawa o ROD jest gwarancją przyszłości
ogrodów. Mówi tak dlatego, że sama brała udział w jej
tworzeniu wraz z przedstawicielami Krajowej Rady PZD.
Życzy działkowcom, by więcej nie było zamachów na naszą ustawę i zapewniła, że będzie walczyć by tak się stało. Ma nadzieję że rozstrzygnięcie TK nie będzie problematyczne. Zauważyła, że wnioski do TK składali przedstawiciele organów sądowniczych. Jako członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska uważa, że dobrze
byłoby gdyby Krajowa Rada PZD i struktury okręgowe
włączyły się do działań w temacie ochrony środowiska.
Delegaci w dyskusji bardzo dobrze przyjęli materiał
sprawozdawczy Okręgowego Zarządu, podejmowali tematy związane z potrzebą obrony zapisów ustawy o ROD,
wyrażając jednoznacznie poparcie dla Polskiego Związku Działkowców, dla prezesa KR Pana Eugeniusza Kondrackiego skutecznie kierującego organizacją, poparcie
dla zwołania II Kongresu PZD, który w okresie przedwyborczym może przynieść nam nadzieję i pokazać siłę i jedność działkowców. Dyskusja obejmowała także problemy
związane z funkcjonowaniem ogrodów i zarządów ogrodowych. Pozytywnie oceniono działania OZ PZD w Bydgoszczy w sprawie prowadzonych szkoleń dla nowych
członków ROD, zwracając uwagę na potrzebę organizowania szkoleń dla członów zarządów ogrodowych. Zgłoszono wnioski dot. potrzeby zakupu sprzętu komputerowego dla zarządów. Podkreślono rangę i znaczenie kolegiów prezesów, potrzebę współpracy zarządów z samorządami lokalnymi. Mówiono o problemach związanych
z łamaniem przepisów prawa związkowego, z zamieszkiwaniem i meldowaniem w ogrodach oraz o ewentualnej
pomocy ze strony zarządów w rozwiązaniu trudnych sytuacji. Zgłoszono również wnioski dotyczące wprowadzenia zmian statutowo – regulaminowych. Poruszano trudną
sprawę wymuszenia na ogrodach z rej. bydgoskiego Myślęcinka przez b. Prezydenta Bydgoszczy, obowiązkowej
budowy kanalizacji ogrodowej i wynikających z tej decyzji problemów dotyczących zgromadzenia środków finansowych na realizację tak poważnej inwestycji. Padały też
pod adresem Okręgowego Zarządu PZD i jego członków,
słowa podziękowania i wdzięczności za pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Prezes KR PZD Pan Eugeniusz Kondracki w swoim
wystąpieniu stwierdził, że jest zbudowany dyskusją,
zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji Związku i spraw
obrony ustawy, ogrodów i PZD. Zauważył jednak brak na
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Zjeździe przedstawicieli władz miast i gmin regionu
(w obradach udział brał Przew. Rady Miasta Bydgoszczy)
oraz mediów. Jak mają nas wysłuchać, jeżeli ich nie ma.
Pocieszającym jest obecność posłów na Sejm. Ich obecność jest ważna, bo po wystąpieniach Marszałka Sejmu
do TK ich rola może okazać się istotna. Poddał krytycznej
ocenie uwagi Marszałka oraz działania NIK, który tym samym wpisał się w walkę ze związkiem, tylko w czyim interesie? Przekazał podziękowania za wsparcie w obronie
ustawy wszystkim posłom SLD, PSL i wielu posłom PO.
Na nich też głównie liczymy oczekując wyroku TK. Przygotowywany II Kongres PZD, na 2 tygodnie przed wyborami pokazać ma naszą jedność w sytuacji najważniejszej
dla ogrodów działkowych, dlatego zgromadzimy 4 tysiące działkowców. Na Kongresie oczekujemy jasnych deklaracji posłów i kandydatów do parlamentu, ale przede
wszystkim deklaracji partii i klubów parlamentarnych, bo
przy zarządzanej dyscyplinie klubowej posłowie i tak głosują inaczej niż deklarują. Na Kongresie chcemy wystąpić
do działkowców i wskazać im na kogo mają głosować.
W Bydgoszczy mamy posłów na których możemy liczyć.
Podziękował za poparcie dla zwołania II Kongresu PZD.
Z kolei na Zjeździe Krajowym PZD podniesiemy sprawy
dnia dzisiejszego Związku, między innymi problemy dot.
zamieszkiwania w ogrodach, problemem jest różna interpretacja sprawy meldowania w ogrodach przez organy samorządowe. Nie dopuścimy do zamiany ogrodów działkowych w slumsy. Prezes KR ustosunkował się do przygotowania programu komputerowego dla ogrodów, nad
którym trwają prace. Wyraził podziękowanie Pani Prezes
B. Kokot i U. Walusiak. Pod ich kierownictwem możemy
uznać miniony okres jako dobry dla organizacji.
Wiceprzewodniczący Zjazdu Lech Urbański przedstawił uczestnikom korespondencję, która dotarła do Zjazdu
w trakcie obrad, z życzeniami i pozdrowieniami dla
uczestników Zjazdu:
– treść pisma od OZ PZD w Gdańsku,
– treść pisma od OZ PZD w Pile,
– treść pisma od Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego,
– treść pisma od Prezydenta Miasta Inowrocławia p. Ryszarda Brejzy.
Po zakończonej dyskusji uczestnicy Zjazdu podjęli jednogłośnie Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
z działalności Okręgowego Zarządu PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej za okres
kadencji 2007–2011 oraz również jednogłośnie Uchwałę w
sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD w Bydgoszczy za okres kadencji
2007–2011. Następnym punktem było podjęcie decyzji
w sprawie ustalenia liczby członków organów okręgowych
Związku. Okręgowy Zjazd jednogłośnie postanowił, że
Okręgowy Zarząd PZD będzie składał się z 30 osób, natomiast Okręgowa Komisja Rewizyjna i Okręgowa Komisja
Rozjemcza pracować będą w 9-osobowych składach.

W wyniku rekomendacji uzyskanych ze strony delegatów z ROD uczestniczących w spotkaniach przedzjazdowych, Komisja Wyborcza przedstawiła Zjazdowi listę
kandydatów do przyszłych struktur okręgowych Związku. Do Komisji Wyborczej złożono ponadto wniosek Prezesa ustępującego Okręgowego Zarządu PZD o umieszczenie na liście kandydatów do OZ PZD w Bydgoszczy
dwóch kandydatur, których doświadczenie i wysoka ocena dotychczasowej pracy na szczeblu okręgowym stanowi podstawę rekomendacji. W związku z rezygnacją
1 osoby – kandydata do Okręgowego Zarządu PZD oraz
2 osób – kandydatów do Okręgowej Komisji Rozjemczej,
na listę kandydatów zgłoszono osoby zarekomendowane
przez uczestników Zjazdu. Podczas głosowania Okręgowy Zarząd PZD wybrano przy 1 głosie wstrzymującym
się, Okręgową Komisję Rewizyjną wybrano przy 1 glosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, Okręgową Komisję Rozjemczą wybrano przy 1 glosie wstrzymującym
się. Podczas głosowania na delegatów na IX Zjazd Polskiego Związku Działkowców, zgodnie z kluczem wyborczym ustalonym przez Krajową Radę PZD jednogłośnie
wybrano 17 delegatów.
Podczas przerwy w obradach, nowo wybrane okręgowe
organy statutowe ukonstytuowały się. W skład Prezydium
OZ PZD w Bydgoszczy weszli:
p. Barbara Kokot – prezes OZ, p. Urszula Walusiak
– I wiceprezes, p. Lech Urbański – wiceprezes, p. Zbigniew Kania – sekretarz, p. Barbara Makowiecka – skarbnik oraz członkowie Prezydium p. Lech Studziński,
p. Marian Bień, p. Bogumił Ziemkiewicz i p. Roman
Skrzeszewski. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej ponownie wybrany został p. Alojzy Kluczykowski a Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rozjemczej
p. Józef Pietrzak. Wyniki ukonstytuowania się organów
okręgowych PZD ogłosiła uczestnikom Zjazdu Przewodnicząca obrad p. Urszula Walusiak. Po słowach podziękowania za wybór, prezes OZ PZD Pani Barbara Kokot dokonała uroczystego wręczenia pamiątkowych statuetek
– stanowiące wyrazy podziękowania ustępującym z dalszej działalności na szczeblu okręgowym, byłym członkom Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy Panu Janowi
Grudzińskiemu i Panu Tadeuszowi Miniorowi.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków p. Jerzy
Marcisz przedstawił projekty uchwał Okręgowego Zjazdu
PZD w Bydgoszczy,które delegaci przyjęli jednogłośnie :
– w sprawie w sprawie uchwalenia programu działania
OZ PZD w Bydgoszczy na lata 2011– 2015,
– w sprawie Stanowiska Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
w sprawie udzielenia poparcia działań Krajowej Rady
PZD w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zwołania II Kongresu PZD,
– w sprawie Stanowiska Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
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w sprawie znaczenia współpracy organów statutowych
PZD z samorządami lokalnymi,
– w sprawie Apelu Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy w sprawie
udziału w wyborach parlamentarnych,
– w sprawie Stanowiska Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
w sprawie działań Ministerstwa Infrastruktury, ignorujących Polski Związek Działkowców w pracach nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
– w sprawie Stanowiska Okręgowego Zjazdu Delega-

tów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
w sprawie wystąpień Marszałka Sejmu RP dotyczących
zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Na zakończenie obrad Zjazdu Prezes OZ Barbara Kokot
podziękowała uczestnikom Zjazdu, zapraszając jednocześnie do pracy dla realizacji programu działania. Podziękował Prezesowi E. Kondrackiemu za przybycie, cenny
głos i udzielone rady. Pana obecność to dla nas nobilitacja,
podsumowała Prezes Kokot.
Na tym Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Bydgoszczy zakończono.

Prezes OZ PZD
/-/

Sekretarz OZ PZD
/-/

Bydgoszcz, dnia 3 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr 6/2011
Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD
w Bydgoszczy odbytego
w dniu 3 września 2011 r.

STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
w sprawie znaczenia współpracy organów statutowych PZD z samorządami lokalnymi
Uczestnicy XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo
- Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy, podczas dyskusji zjazdowej dotyczącej podsumowania i oceny materiału sprawozdawczego,
a także wytyczania zadań programowych dla nowych
struktur okręgowych Związku, w przekonaniu o celowości obustronnej wzajemnej współpracy z władzami
i przedstawicielami samorządów lokalnych miast, miasteczek i gmin, zwracają uwagę na potrzebę kontynuowania
oraz rozwijania tej współpracy dla dobra i szeroko rozumianych korzyści każdej ze stron.
Dzisiejsze działki i rodzinne ogrody działkowe stały się
doskonałym miejscem dla relaksu i wypoczynku mieszkańców polskich miast i miasteczek. To tu, w otoczeniu przyrody bardzo liczna grupa polskich rodzin spędza weekendy,
swoje urlopy, a nawet całe wakacje i wczasy. Dla wielu z
tych ludzi działka w ROD stanowi cel sam w sobie, to ich
sposób na życie. Ogrody działkowe stanowią zielone tereny naszych miast i ich płuca, na które samorządowcy nie
muszą przeznaczać publicznych środków, w przeciwieństwie do bardzo pokaźnych kosztów utrzymywania innych
miejskich terenów zielonych, skwerów, parków itp.

Współpraca ogrodów z przedstawicielami samorządów
odbywa się na różnych płaszczyznach i w różnych formach. Najczęściej spotykanymi formami kontaktów jest
uczestnictwo samorządowców w zebraniach i uroczystościach ogrodowych oraz podczas organizowanych wspólnych imprez środowiskowych. Tematyka spraw z którymi
zarządy ogrodowe występują do władz samorządowych
dotyczy często ważnych problemów dla działkowców
i ich ogrodów, miedzy innymi spraw związanych z ujęciem i rozprowadzeniem wody, energii elektrycznej, problemów komunikacyjno-drogowych, ochroną środowiska, zagadnieniami budowlanymi oraz bezpieczeństwem w ogrodach.
Problemy działkowców są często problemami także pozostałych mieszkańców miast oraz problemami władz samorządowych. Zauważamy to obserwując np. niekorzystne i niebezpieczne dla ogrodów zjawisko podejmowania zamieszkiwania w ogrodach. Nasza organizacja ma
obowiązek brać czynny udział w życiu publicznym dla
dobra ogrodów, działkowców i społeczeństwa, lecz w zgodzie z obowiązującym prawem i celami określonymi ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca
52

2005 r. nie jest w stanie zastąpić zadań ciążących na organach samorządowych związanych z zamieszkiwaniem.
Bardzo ważnymi zagadnieniami wymagającymi podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sprawie zapewnienia gwarancji bezpiecznego funkcjonowania ogrodów jest
pełne udokumentowanie oraz ujawnienie prawa Związku
do gruntów. Dlatego od samorządów oczekujemy działań
i decyzji zmierzających do regulacji stanu prawnego jak
największej liczby rodzinnych ogrodów działkowych,
działań dotyczących przekazania gruntów ogrodowych w
wieczyste użytkowanie Związku oraz działań w sferze gospodarki przestrzennej, w tym umiejscowienia ogrodów
w planach zagospodarowania miast i gmin.
Uczestnicy Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD wyso-

ko sobie cenią dotychczasową współprace i wyrażone
podczas dyskusji zjazdowej deklaracje przedstawicieli samorządów lokalnych rozwoju tej współpracy. Równie wysoko cenimy sobie deklaracje wspierania działkowców
i Polskiego Związku Działkowców w obronie naszych
praw zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Ze swojej strony deklarujemy przychylność i zrozumienie dla zadań podejmowanych przez organy
samorządowe, deklarujemy partnerskie zasady współpracy, która winna zawierać elementy korzystne dla każdej
ze stron, uwzględniać interesy zarówno mieszkańców polskich miast i gmin, jak i członków rodzinnych ogrodów
działkowych. Tylko tak pojęta współpraca przynieść może pozytywne efekty dla naszych społeczności.
Za uczestników Okręgowego Zjazdu Delegatów
PZD w Bydgoszczy

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Bydgoszcz, dnia 3 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/2011
Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD
w Bydgoszczy odbytego
w dniu 3 września 2011 r.

STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
w sprawie udzielenia poparcia działań Krajowej Rady PZD w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych oraz zwołania II Kongresu Polskiego Związku Działkowców
Delegaci rodzinnych ogrodów działkowych okręgu bydgoskiego uczestniczący w dniu 3 września w Okręgowym
Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców
w Bydgoszczy, z uznaniem wyrazili swoje poparcie dla
działań Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Satysfakcję i powszechną wolę uczestnictwa uczestnicy
Zjazdu wyrazili w związku z podjętą decyzją Krajowej
Rady PZD w sprawie zwołania w dniu 22 września br.
II Kongresu Polskiego Związku Działkowców.
Od wielu już lat ugrupowania polityków oraz instytucji
naszego państwa prowadzą działania wymierzone w Polski Związek Działkowców, przyjmując jako formę walki
z organizacją polskich działkowców, podejmowanie kolejnych prób zmian ustawy o ROD i innych aktów prawnych, których skutki wymierzone są w ruch ogrodnictwa
działkowego. Do działań polityków w ostatnim czasie bar-

dzo systematycznie włącza się organy i instytucje państwowe, a więc Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Najwyższą Izbę Kontroli, ostatnio także Prokuratora Generalnego. Doświadczyliśmy również negatywnej interpretacji dla działkowców, wyrażonej w stanowisku prawnym zajętym w piśmie
z dnia 8 grudnia 2010 r. przez Marszałka Sejmu RP w
sprawie wniosku złożonego do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa SN zaskarżającego ustawę
o ROD. Wnioski Marszałka zawarte w „uwagach końcowych” przedmiotowego stanowiska, wyrażające „wątpliwości” sugerują konieczność wprowadzenia zmian
w prawie, które miałyby stworzyć potrzebę generalnej
przebudowy obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, względnie całkowitą rezygnację z odrębnej ustawy regulującej
materię ogrodnictwa działkowego i oparcie jego funkcjo53

nowania o ogólne zasady wynikające z prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Propozycję takiego rozwiązania uznać możemy jako propozycję mającą na celu likwidację Polskiego Związku
Działkowców.
Ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce ma swoją już
ponad 110- letnią historię, lecz dopiero na mocy Ustawy
o pracowniczych ogrodach działkowych z dnia 6 maja
1981r. powstał Polski Związek Działkowców jako organizacja niezależna, samodzielna i samorządna – Ustawa ta
po raz pierwszy w historii określiła i zabezpieczyła prawa
działkowców oraz ustanowiła gwarancje dla istnienia
ogrodów. Uchwalenie w dniu 23 czerwca 1995 r. Nowelizacji ustawy z 1981 roku, dało możliwość przejmowania
gruntów ogrodowych bezpłatnie w wieczyste użytkowanie. Kolejnym bardzo doniosłym dla działkowców wydarzeniem było uchwalenie przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Doczekaliśmy się ustawy zabezpieczającej nam istnienie ogrodów, bezpieczeństwa prawnego polskich
działkowców oraz przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych. Powstał akt prawny uwzględniający nasze potrzeby i oczekiwania, wypracowany w ramach społecznej
dyskusji, w której mieliśmy możliwość wyrażenia swoich
opinii. Ustawa ustanowiona przez Sejm Rzeczpospolitej
6 lat temu, została zatwierdzona przez Senat, podpisana
przez Prezydenta RP, a więc naczelne organy naszego Państwa reprezentujące naród. Polski Związek
Działkowców uzyskał wpis do Rejestru Sądowego a statut PZD został zatwierdzony orzeczeniem sądowym.
Siłą polskich działkowców jest nasza organizacja – Polski Związek Działkowców. Jedność w działaniu pod kierownictwem Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-

kowców w obronie praw wynikających z ustawy o ROD,
zgodnej z oczekiwaniami działkowców, zawsze dodawała energii i wiary w ostateczne zachowanie praw działkowców, w zachowanie ustawy stanowiącej podstawę
istnienia całego ruchu ogrodnictwa działkowego
w Polsce.
Podczas dyskusji zjazdowej uczestnicy obrad w sposób
jednomyślny zaaprobowali decyzję Krajowej Rady PZD
w sprawie zwołania II Kongresu Polskiego Związku
Działkowców. Decyzja ta wynika z bardzo trudnej sytuacji
wynikającej z nagromadzenia kolejnych działań wymierzonych w ruch ogrodów działkowych. Okręgowy Zjazd
przyznaje, że Kongres jest najlepszą formą zaprezentowania znaczenia ruchu ogrodnictwa działkowego całemu
społeczeństwu. Kongres da możliwość pokazania opinii
publicznej wielkości poparcia jakim PZD cieszy się wśród
swoich członków i zamanifestowania sprzeciwu działkowców wobec działań polityków wymierzonych w organizację działkowców. Kongres da również okazję
okazania wsparcia ze strony polityków przed wyborami
parlamentarnymi.
Okręgowy Zjazd Delegatów wyraża jednomyślnie stanowisko, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych
z dnia 8 lipca 2005 roku dobrze służy działkowcom i całym społecznościom polskich miast, miasteczek i gmin.
Polski Związek Działkowców jako organizacja ogólnopolska, samodzielna i samorządna, powołana do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków,
działająca pod kierownictwem Krajowej Rady PZD, daje
działkowcom i rodzinnym ogrodom działkowym poczucie
bezpieczeństwa, gwarancje przepisów ustawowych polskiego prawa, których będziemy bronić w imię sprawiedliwości społecznej i jedności polskich działkowców.
Za uczestników Okręgowego Zjazdu Delegatów
PZD w Bydgoszczy

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Bydgoszcz, dnia 3 września 2011r.

– Stanowisko Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Bydgoszczy w sprawie wystąpień Marszałka Sejmu dotyczących
zaskarżenia do TK zapisów ustawy o ROD zamieszczone zostało w Biuletynie Specjalnym Nr 11.
– Stanowisko Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Bydgoszczy w sprawie działań Ministerstwa Infrastruktury dot.
konsultacji z tzw. zespołem stowarzyszeń działkowych w sprawach ogrodnictwa działkowego ROD zamieszczone zostało w Biuletynie Specjalnym Nr 11.

8. Informacja z Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Słupsku
Zjazd rozpoczął się punktualnie o godz. 10.30 w sali
konferencyjnej w budynku Okręgowego Zarządu. Po ode-

graniu Hymnu Polskiego Związku Działkowców oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonał Prezes OZ Wiesław Bora54

tyński przywitał delegatów i zaproszonych gości. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zjazdu oraz powołano Prezydium Zjazdu. W
Zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli prezesi rodzinnych ogrodów działkowych i członkowie ustępujących
władz. Z zaproszonych gości na Zjazd przybyli Poseł na
Sejm RP Zbigniew Konwiński, Zastępca Burmistrza Kępic Sylwester Biernacki, Zastępca Wójta Gminy Słupsk
Krzysztof Wysocki. Władze Krajowe Związku reprezentowane były przez Członka Prezydium Krajowej Rady Tadeusza Jarzębaka w Zjedzie uczestniczył również Członek
Krajowej Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku Bogusław Dąbrowski. Frekwencja na Zjeździe wyniosła 85,46% na 55
delegatów udział w Zjeździe wzięło 47. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad referat sprawozdawczo –programowy przedstawił ustępujący Prezes OZ. Następnie
sprawozdania przedstawili Przewodniczący Okręgowej
Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej. Po
części sprawozdawczej nastąpiło wręczenie złotych odznak „Zasłużonego Działkowca” i dyplomów Prezesa
Związku aktu dekoracji odznaczeniami i wręczenia dyplomów dokonali Członek Prezydium Krajowej Rady i Prezes OZ. Prezes OZ podziękował i wręczył albumy pa-

miątkowe dla członków ustępujących władz którzy ze
względu na wiek nie wyrazili zgody na dalsze kandydowanie. W dyskusji wzięło udział 5-ciu dyskutantów. Zabrał głos Zastępca Wójta Gminy Słupsk jak również
Członek Prezydium Krajowej Rady i przekazał podziękowania i życzenia od Prezesa Związku i od działkowców
okręgu szczecińskiego i wręczył pamiątkowy medal
z okazji 30-lecia Związku. Życzenia od działkowców
gdańskich przekazał Pan Bogusław Dąbrowski. Po dyskusji przystąpiono do wyborów władz okręgowych wybrano 25 członków OZ, 7 członków Okręgowej Komisji
Rewizyjnej i 7 członków Komisji Rozjemczej. W trakcie
przerwy nowe władze okręgowe ukonstytuowały się Prezesem OZ został Wiesław Boratyński, Przewodniczącym
Okręgowej Komisji Rewizyjnej został Michał Tkacz,
Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rozjemczej Ryszard Pędzich. Po przerwie Komisja Uchwał i Wniosków
przedstawiła projekty uchwał które zostały przyjęte przyjęto również trzy stanowiska i jeden apel do działkowców
okręgu słupskiego. Następnie Przewodniczący Zjazdu
udzielił głosu nowo wybranemu Prezesowi OZ który podziękował za wybór i pogratulował wszystkim wyboru
i życzył owocnej pracy w nadchodzącej kadencji. Po wyczerpaniu porządku obrad Zjazd został zamknięty.
Prezes OZ
/-/ Wiesław Boratyński

STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Słupsku
z dnia 6 września 2011 r.
w sprawie: zwołania II Kongresu Polskiego Związku Działkowców
W imieniu działkowców okręgu słupskiego wyrażamy
pełne poparcie dla decyzji Krajowej Rady o zwołaniu
II Kongresu Polskiego Związku Działkowców. Związek
powinien wykorzystać wszystkie możliwości działania
zmierzające do obrony rodzinnych ogrodów działkowych
przed likwidacją. Decyzja o zwołaniu Kongresu jest podyktowana sytuacją zewnętrzna i jest ze wszechmiar
słuszna. Liczymy na to, że tak jak po I Kongresie rządzący zmienią zdanie na temat potrzeby funkcjonowania
ogrodów działkowych w Polsce w niezmienionym kształcie. Reprezentanci działkowców z całego kraju jak również goście zaproszeni przyczynią się do wypracowania

dokumentów Kongresowych na miarę i rangę Kongresu.
Delegaci zobowiązują nowo wybrane władze okręgowe
do wyłonienia godnej reprezentacji okręgu słupskiego wykorzystując do tego uchwałę Krajowej Rady. W Kongresie powinni wziąć udział przedstawiciele wszystkich
rodzinnych ogrodów działkowych z terenu działania okręgu. Wszystkich naszych reprezentantów zobowiązujemy
do czynnego i godnego udziału w Kongresie.
Wszystkim uczestnikom Kongresu życzymy owocnych
obrad podjęcia samych mądrych i słusznych decyzji, dobrze służących rodzinnym ogrodom działkowym, Związkowi i działkowcom.

Przewodniczący Okręgowego Zjazdu Delegatów Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Stanisław Kosiński
/-/ Elżbieta Wojciechowska
Słupsk, 6 września 2011 r.
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STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Słupsku
z dnia 6 września 2011 r
w sprawie: wyborów parlamentarnych
Tak jak wskazują ponad dwudziestoletnie doświadczenia wynikające z przemian ustrojowych w naszym Państwie tak jak poprzednie tak również zbliżające się wybory
parlamentarne będą miały istotne znaczenie w życiu obywateli kraju. To od kształtu przyszłego parlamentu, układu sił zależeć będzie również forma i model funkcjonowania rodzinnych ogrodów. Pozytywnym przykładem jest
uchwalenie ustawy w 2005 roku ustawy rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety uchwalona ustawa natychmiast stała się przedmiotem ataków ze strony niektórych
ugrupowań politycznych i parlamentarnych. Władze ustawodawcze, wykonawcze i naczelne organy Państwa ingerują w funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych.
Bezpodstawnie w sposób brutalny dyskredytują działalność Polskiego Związku Działkowców. Przy pomocy
kłamliwych populistycznych haseł chcą podzielić środo-

wiska działkowców, takie choćby jak powszechne uwłaszczenie. Siłą Związku jest nie tylko ilość jego członków
którzy reprezentują rożne poglądy, ale łączy nas zamiłowanie do przyrody, zieleni i uprawy ziemi. Przepisy
Związkowe krzewią istniejący pluralizm związkowy. Odwołujemy się do idei społeczeństwa obywatelskiego liczymy na masowy udział działkowców w wyborach parlamentarnych. Kandydaci do Sejmu i Senatu są dobrze znani w naszych środowiskach i znamy ich stanowisko
w sprawach dotyczących funkcjonowania rod. Przed oddaniem głosu powinniśmy brać to pod uwagę.
Korzystne wyniki wyborów będą naszym wspólnym
sukcesem, dającym szansę na spokojną przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych na korzystanie z działki zgodnie z jej ustawowym przeznaczeniem.

Przewodniczący Okręgowego Zjazdu Delegatów
/-/ Stanisław Kosiński

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Elżbieta Wojciechowska
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STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku w Słupsku
z dnia 6 września 2011 r.
w sprawie: działań naczelnych organów Państwa zmierzających do uchylenia ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych
Delegaci zgromadzeni na Okręgowym Zjeździe z przykrością stwierdzają, że mijająca kadencja upłynęła w atmosferze nieustannych ataków na Polski Związek Działkowców i ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.
W pierwszej połowie kadencji prym w tym[1] wiodła partia Prawo i Sprawiedliwość która za cel obrała sobie likwidację Polskiego Związku Działkowców i rodzinnych
ogrodów działkowych mamiąc działkowców rzekomymi
lepszymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i zmiany statusu prawnego działki. Powodem wrogich wystąpień była
fałszywa ocena działalności PZD w ocenie PiS reliktu
PRL i rzekomego jarzma jakie narzucił Związek dla swoich członków z tytułu użytkowania działki. Jaka jest prawda to doskonale wiedzą działkowcy i wyrażali to przez
stanowiska swoich reprezentantów. Działania PiS doprowadziły do zwołania w dniu 14 lipca 2009 r. I Kongresu
Polskiego Związku Działkowców. Efektem obrad kongresu było odrzucenie w dniu 17 lipca 2009 r. przez Sejm pro-

jektu ustawy PiS. Niestety nie zakończyło to działań zmierzających do uchylenia ustawy o rod. Zaprzęgnięte do tego zostały naczelne organy Państwa. Dzisiaj oceniając
z perspektywy czasu działania i stanowiska Rzecznika
Praw Obywatelskich, I Prezesa Sądu Najwyższego, Komisji Ustawodawczej Sejmu, Marszałka Sejmu, Prokuratora Generalnego. Cel ma być osiągnięty pod szczytnym
hasłem przywrócenia porządku prawnego a takie wnioski
nasuwają się po analizie stanowiska Marszałka Sejmu
I Prokuratora Generalnego, stwierdzenie przez Trybunał
Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją tylko 4 artykułów naszej ustawy ma być dostateczną przyczyną do
podjęcia działań zmierzających do uchwalenia nowej ustawy. Nie jest więc dziełem przypadku to, że Komisja Ustawodawcza Sejmu do reprezentowania w Trybunale
Konstytucyjnym wyznaczyła dwóch posłów PiS z których
jeden Pan Dera jest już dobrze znany w środowiskach
działkowców. Najbardziej przykre jest to, że do rządzących nie przemawiają rzeczowe argumenty przemawiają56

ce za pozostawieniem rodzinnych ogrodów działkowych
w obecnych unormowaniach prawnych. Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych a od lipca 2005 roku
ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jej obowiązywanie nie spowodowało jakichkolwiek szkód społecznych. Działkowcy Polscy nigdy nie korzystali z działki
kosztem innych środowisk wręcz przeciwnie rozwiązywali swoje problemy nakładem własnej pracy i środków.
Dlatego też dorobek często wielu pokoleń działkowców

powinien być szczególnie chroniony.
Czego oczekujemy od rządzących i czego im życzymy?
Tego aby zawsze przejawiali troskę o tworzenie prawa
zgodnego z Konstytucją powinno to dotyczyć wszystkich
dziedzin życia.
Liczymy na to, że Trybunał Konstytucyjny wykorzystując wiedzę i uprawnienia wyda orzeczenie zgodne z szeroko rozumianym interesem społecznym bo prawo ma
przede wszystkim dobrze służyć tym których dotyczy.

Przewodniczący Okręgowego Zjazdu Delegatów
/-/ Stanisław Kosiński

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Elżbieta Wojciechowska
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APEL
Delegatów na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców w Słupsku
DO DZIAŁKOWCÓW OKRĘGU SŁUPSKIEGO!
Obradujący w dniu dzisiejszym delegaci zwracają się
z apelem do działkowców okręgu słupskiego o integrację
i poparcie działań wszystkich struktur Związkowych
związanych z obroną naszych żywotnych interesów. Mijająca kadencja w sposób jednoznaczny potwierdziła, że
działania naszych przeciwników są działaniami ciągłymi,
cel jest jeden zmieniają się tylko metody i środki zmierzające do jego osiągnięcia. Doświadczenia pokazują, że integracja środowisk działkowców jest orężem w walce
z naszymi przeciwnikami. Dlatego były i będą podejmowanie próby podziału działkowców, przypisywanie
Związkowi niewłaściwego pochodzenia i narzucania swoim członkom niczym nieuzasadnionego jarzma. Mamy
świadomość tego, że ciągłe angażowanie naszych środowisk jest dla niektórych naszych członków męczące chcielibyśmy doczekać takich czasów kiedy będziemy mogli
tylko i wyłącznie pracować i wypoczywać na działce a jedyna naszą troska będzie polepszenie warunków w jakich
będziemy to czynić. Aby tak się stało musimy wykorzy-

stać wszystkie możliwości do obrony tego co posiadamy
jest to efekt naszej pracy i środków. Geneza przyczyn tworzenia ogrodów działkowych potwierdza, że ogrody powstawały niezależnie od tego w jakim ustroju zawsze
z potrzeb miejscowych środowisk. Fakt, że przetrwały
różne zakręty dziejowe w historii naszego kraju potwierdza słuszność decyzji o ich tworzeniu. Dzisiaj kiedy doczekaliśmy czasów w których to społeczeństwo powinno
decydować o najważniejszych dla niego sprawach przykład walki z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych
jest tego zaprzeczeniem. Jesteśmy przekonani a bazujemy
tu na dotychczasowym doświadczeniu, że działkowcy
okręgu słupskiego zawsze potrafią właściwie ocenić sytuację, wyciągnąć odpowiednie wnioski i wypracować
właściwe stanowisko. Integrujmy się wokół wszystkich
problemów występujących w rodzinnych ogrodach działkowych niezależnie od tego czy dzisiaj dotyczą nas bezpośrednio. W ważnych sprawach mówmy jednym głosem.
Delegaci na IX Okręgowy Zjazd PZD w Słupsku

Słupsk, 6 września 2011 r.

9. Informacja z XV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Koszalinie
Zjazd rozpoczął się punktualnie o godz. 10.00 w Domu
Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Centralny” w Koszalinie. Po odegraniu Hymnu Polskie-

go Związku Działkowców oficjalnego otwarcia Zjazdu
dokonał Prezes OZ Stanisław Suszek przywitał delegatów
i zaproszonych gości. Następnie dokonano wyboru Prze57

wodniczącego i powołano Prezydium Zjazdu. W Zjeździe
oprócz delegatów uczestniczyli członkowie ustępujących
władz oraz inni zaproszeni goście. Z zaproszonych gości
na Zjazd przybyli Posłowie na Sejm RP Stanisław Wziątek - SLD, Stefan Strzałkowski – PiS, Pani Elżbieta Wasiak Burmistrz Tychowa reprezentująca Panią Wicemarszałek Senatu Grażynę Annę Sztark i Senatora RP Piotra
Ziętarskiego - PO, kandydatka na Posła RP, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk
- PSL, Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, Wicestarosta Powiatu Koszalińskiego Andrzej Leśniewicz. Na
zjazd przybyli również kandydaci na Sanatorów i Posłów
RP - Tadeusz Frydrych – SLD kandydat na Senatora RP,
Monika Jaruszewska – PSL kandydatka na Posła RP. Władze Krajowe Związku reprezentowane były przez Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej Marię Fojt.
Frekwencja na Zjeździe wyniosła 68,80% na 90 delegatów udział w Zjeździe wzięło 62. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad referat sprawozdawczo -programowy
przedstawił ustępujący Prezes OZ. Następnie sprawozdania przedstawili Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej. Po części
sprawozdawczej nastąpiło wręczenie dyplomów Prezesa
PZD. Po wystąpieniach sprawozdawczych rozpoczęła się
dyskusja. W pierwszym etapie dyskusji głos zabrali zaproszeni parlamentarzyści i samorządowcy. Poseł Stanisław Wziątek w swoim wystąpieniu podkreślił szczególna
role jaka PZD i rodzinne ogrody odgrywają w życiu lokalnych społeczności. Z całą mocą Poseł Stanisław Wziątek zaznaczył, że Sojusz Lewicy Demokratycznej i on
osobiście jest przeciwny jakimkolwiek zmianom w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Podobne stanowisko wbrew obiegowej opinii zaprezentował Stefan
Strzałkowski z PiS. Deklaracje Panów Posłów zostały
przyjęte gorącą owacją zebranych delegatów. Pani
Elżbieta Wasiak reprezentująca Panią Marszałek Senatu Grażynę Sztark i Senatora RP Piotra Ziętarskiego również poparła idę funkcjonowania PZD i rodzinnych ogrodów działkowych i jako kandydatka na posła będzie tym
problemem szczególnie zainteresowana. Wicemarszałek
Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jan Krawczuk
podziękował zebranym działaczom za osiągnięcia, podkreślił, że jako przedstawiciel PSL nie wyobraża sobie aby

z przestrzeni publicznej naszych miast, powiatów gmin
zniknęły rodzinne ogrody działkowe. W uznaniu zasług
Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie w działalności
na rzecz rozwoju terenów zielonych wręczył na ręce Prezesa OZ PZD Stanisława Suszka pamiątkowy upominek.
Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński w specjalnym
wystąpieniu podziękował Okręgowemu Zarządowi PZD
za szczególne zasługi w kreowaniu wizerunku Koszalina
jako Miasta Zielonego deklarując jednocześnie kontynuację dalszej współpracy. W dalszej części dyskusji głos
zabierali delegaci z naszych ogrodów, którzy szczególnie
podkreślali problemy występujące w działalności okręgowego zarządu. Do najważniejszych zaliczano problemy
z organizacją szkoleń dla nowych członków PZD, koniecznością zmiany niektórych przepisów Statutu PZD,
organizacją przedsięwzięć kulturalno-oświatowych oraz
atmosferą panującą w niektórych ogrodach. W dyskusji
podkreślono ze szczególnym uznaniem fakt właściwej
dyscypliny finansowej w okręgu co pozwoliła na likwidacje poważnego zadłużenia z poprzedniego okresu. W sumie w dyskusji wzięło udział 10 osób. Po dyskusji przystąpiono do wyborów władz okręgowych wybrano 26
członków OZ, 11 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i 7 członków Okręgowej Komisji Rozjemczej. W trakcie przerwy nowe władze okręgowe ukonstytuowały się
Prezesem OZ został Stanisław Suszek, Przewodniczącym
Okręgowej Komisji Rewizyjnej został Zdzisław Załuski,
Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rozjemczej Antoni Niewiński. Po przerwie Komisja Uchwał i Wniosków
przedstawiła projekty uchwał które zostały przyjęte. W ramach przyjętych uchwał przyjęto uchwałę w sprawie prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury prac oraz
konsultacji z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych, uchwałę w sprawie obrony ustawy o ROD, przyjęto stanowisko okręgowego zjazdu w sprawie poparcia
Krajowej Rady o zwołaniu II Kongresu PZD oraz apel
okręgowego zjazdu w sprawie wyborów parlamentarnych
w 2011 roku. Następnie Przewodniczący Zjazdu udzielił
głosu nowo wybranemu Prezesowi OZ który podziękował za wybór i pogratulował wszystkim wyboru i życzył
owocnej pracy w nadchodzącej kadencji. Po wyczerpaniu
porządku obrad Zjazd został zamknięty.
Dyrektor Biura OZ PZD Koszalin
/-/ Ryszard Nowak
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STANOWISKO
XV Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców
w Koszalinie z dnia 7 września 2011 roku
w sprawie poparcia Krajowej Rady o zwołaniu II Kongresu PZD
Ostatnie 3 lata mijającej kadencji dla działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców były okresem
szczególnych zmagań z zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz, które zmierzają do zmiany ustawy o rod, rozbicia
organizacyjnego i otwarcia drogi do gruntów pod ogrodami.
Dla obrony praw zagwarantowanych ustawą o rod oraz
obrony ogrodów Krajowa Rada PZD zwołała 14 lipca
2009 roku I Kongres PZD w obronie ogrodów.
Stanowcze stanowisko uczestników Kongresu doprowadził do odrzucenia przez Sejm RP projektu ustawy autorstwa Posłów PiS w pierwszym czytaniu, nie zakończyło
walki i nie zażegnało niebezpieczeństwa.
Pojawiły się nowe, jeszcze większe zagrożenia ze strony najwyższych organów państwowych.
W obliczu zagrożenia Krajowa Rada postanowiła zwołać na dzień 22 września 2011 roku II Kongres PZD
w Warszawie.
II Kongres ma być manifestacją siły środowiska członków PZD oraz ma zająć stanowiska w istotnych sprawach
w wyniku wytworzonej sytuacji wokół ustawy o rod.
Zjazd stoi na stanowisku, że decyzja, którą podjęła Krajowa Rada PZD jest słuszna. Tego domagały się głosy

działkowców i działaczy społecznych, aby w ten sposób
mocno nagłośnić zaistniały problem.
Jako członkowie PZD weźmiemy udział w II Kongresie,
gdyż jest to nasz moralny obowiązek, a wypracowane i
przyjęte przez II Kongres PZD dokumenty, powinny jak
najszybciej dotrzeć do działkowców. Dzisiaj jest taka konieczność. Podejmiemy trud zdecydowanej walki o rodzinne ogrody działkowe.
Niech działkowcy wypowiedzą się, co do przyszłości
ogrodów i niech II Kongres wskaże kierunek i formy jak
zabezpieczyć interesy miliona rodzin działkowców.
Parlament RP, Rząd, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy muszą dostrzec, że krzywda ludzi słabszych nie
może być okupiona kosztem handlowego podejścia do
gruntów zajmowanych przez ogrody
Chcemy, aby nas usłyszano, bo do tej pory lekceważy
się podpisy 620 tysięcy działkowców w obronie ustawy,
a także protesty przeciwko zaskarżeniu ustawy o rod do
Trybunału Konstytucyjnego zostają pominięte milczeniem
adresatów.
Jesteśmy ludźmi, którzy nie zaspokoją się obietnicami,
chcemy, aby traktowano nas poważnie, jako obywateli
– godnych opieki Państwa.

Przewodniczący Okręgowego Zjazdu
/-/ Zbigniew Głuśniewski

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Bronisława Szafulska

Koszalin, 7 września 2011 roku

APEL
Okręgowego Zjazdu Koszalińskiego Delegatów Polskiego Związku Działkowców
z dnia 7 września 2011 roku
w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 roku
Ważnym wydarzeniem dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w tym dla członków Polskiego
Związku Działkowców są zbliżające się jesienne wybory
parlamentarne. Wynik wyborów do parlamentu ukształtuje politykę, która będzie prowadzona przez Państwo
w układzie zewnętrznym jaki iw układzie wewnętrznym
mającym bezpośredni wpływ na nas jako Obywateli RP.
Skład nowo wybranych władz Naszego Kraju będzie miał
istotne znaczenie także dla spraw Polskiego Związku
Działkowców i modelu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Historia ponad dwudziestu lat demokratycznych przemian ustrojowych wskazuje, że decyzje zapadające na
szczeblach władzy ustawodawczej i wykonawczej ingerują w funkcjonowanie Polskiego Związku Działkowców,
rodzinnych ogrodów i osób użytkujących w nich działki.
Głoszenie populistycznych haseł powszechnego uwłaszczenia działkowców, likwidacja obowiązku przynależności do Związku są niczym innym jak narzędziami walki
o elektorat i traktowane instrumentalnie mają doprowadzić do wzrostu poparcia dla określonych partii politycznych. Obywatele zrzeszeni w Polskim Związku Dział59

kowców stanowią ponad milionową grupę. Ze szczególną
przykrością odnotowujemy fakt, iż dla niektórych środowisk politycznych fakt istnienia tak licznej organizacji
zrzeszającej Obywateli RP nie jest wystarczającym argumentem dla uwzględnienia głosu działkowców przy podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących.
Upływająca kadencja władz PZD okręgu koszalińskiego zdeterminowana była walką w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i Związku. Zachowanie
fundamentalnych praw użytkowników działek to priorytetowe działanie także dla nowo wyłonionych organów PZD
szczebla okręgowego i krajowego.
Wniosek Pierwszego Prezesa SN oczekujący na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny, zwiększone zainteresowanie sprawami ogrodów ze strony organów nadzoru
budowlanego i kontroli państwowej, czy wreszcie prowadzone w Ministerstwie Infrastruktury prace analityczne nad
ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych to najważniejsze wyzwania z jakimi przyjdzie się zmierzyć Związkowi w
najbliższej przyszłości, w tym również nowym władzom
Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie.
Rozstrzygnięcia jakie zapadną w powyższych sprawach
zależeć będą nie tylko od aktywności społecznych działaczy związkowych, ale przede wszystkim od tego jak szerokie zrozumienie dla roli ogrodnictwa działkowego
panować będzie wśród nowych posłów i senatorów. Z te-

go względu uczestnicy Zjazdu, odwołując się do idei społeczeństwa obywatelskiego liczą na masowy udział działkowców w wyborach parlamentarnych.
Wzywamy też organa Związku w naszym okręgu do
udzielania poparcia tym kandydatom, których poziom
wiedzy, znajomość problematyki ogrodnictwa działkowego i zasad funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych gwarantuje wypełnianie mandatu w sposób zapewniający realizację postulatów środowiska działkowego i
respektowanie praw przyznanych naszemu Związkowi.
Uczestnicy Zjazdu apelują do władz ogrodów o udzielenie pomocy organizacyjnej i promocyjnej tym ugrupowaniom i komitetom, które w swoich programach wyborczych uwzględniają działania i rozwiązania służące zachowaniu i rozwojowi ogrodów oraz o zapewnienie im
szerokiego kontaktu z działkowcami poprzez różne działania informacyjne, w tym także wykorzystanie w miarę
potrzeby świetlic i domów działkowca na spotkania z wyborcami.
Koleżanki i Koledzy pamiętajcie, że jedynie wybór właściwych osób zapewni lepsze zrozumienie spraw działkowców na najwyższych szczeblach władzy. Korzystne
wyniki wyborów będą sukcesem całego środowiska działkowego, dającym szansę na spokojną przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych w całym kraju i okręgu
koszalińskim.

Przewodniczący Okręgowego Zjazdu
/-/ Zbigniew Głuśniewski

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Bronisława Szafulska

Koszalin, 7 września 2011 roku

– Uchwała Nr 4/2011 XV Zjazdu Delegatów Okręgowego Zjazdu PZD w Koszalinie w sprawie prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury prac oraz konsultacji z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych została zamieszczona
w Biuletynie Specjalnym Nr 11.
– Uchwała nr 5/2011 XV Okręgowego Zjazdu PZD w Koszalinie w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych została zamieszczona w Biuletynie Specjalnym Nr 11.

10. Informacja z VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Kaliszu
W dniu 8 września 2011 roku w Kaliszu odbył się VIII
Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu, zgodnie z § 113 i § 115 Statutu Polskiego Związku Działkowców.
Oficjalne otwarcie Zjazdu poprzedziło uroczyste wprowadzenie związkowych pocztów sztandarowych Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu, ROD „Hutnik” w Koninie
i ROD „Róża” w Słupcy. Następnie odegrano hymn działkowców „Zielona Rzeczpospolita”, po czym chwilą ciszy

uczczono pamięć zmarłych działkowców w mijającej kadencji.
Obrady Zjazdu otworzył Prezes ustępującego Okręgowego Zarządu Pan Jerzy Wdowczyk serdecznie witając
przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości.
W VIII Okręgowym Zjeździe uczestniczyli:
– Pan Marian Pasiński
Członek Prezydium
Krajowej Rady PZD, Skarbnik PZD
– Pan Leszek Aleksandrzak
Poseł RP
SLD
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– Pan Wiesław Szczepański Poseł RP
SLD
– Pan Tadeusz Tomaszewski Poseł RP
SLD
– Pan Piotr Walkowski
Poseł RP
PSL
– Pan Maciej Bratborski
Burmistrz
Koźmina Wielkopolskiego
– Pan Dariusz Witoń
Radny Rady Miejskiej
Kalisza
– media, prasa i telewizja lokalna.
W Zjeździe uczestniczyło łącznie z zaproszonymi gośćmi i członkami ustępujących władz nie będących delegatami około 180 osób, w tym 129 na 175 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych
i konferencjach delegatów odbytych w 2010 roku w 138
Rodzinnych Ogrodach Działkowych, funkcjonujących na
terenie działania OZ PZD w Kaliszu( zgodnie z §110 Statutu PZD).
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów dokonał podsumowania wyników działania za poprzednią kadencję (2007 –
2011) oraz uchwalił Program działania OZ na kadencję
2011–2015.
Prezes ustępującego Okręgowego Zarządu Pan Jerzy
Wdowczyk wygłosił Referat programowy na nową kadencję, w którym podkreślił rolę i zadania Okręgowego Zarządu w dalszym umacnianiu jedności Związku i funkcjonowaniu ogrodów działkowych. Szczegółowo omówił
ponad 20 – letnią walkę o istnienie ogrodów działkowych
i zagrożenia dla Związku wynikające z wystąpienia I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania ustawy z 8 lipca 2005 roku
o rodzinnych ogrodach działkowych jako niezgodnej z
Konstytucją RP. Ponadto podkreślił rolę i zadania struktur
związkowych w obronie Związku, ogrodnictwa działkowego w Polsce i ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku.
Głos w dyskusji zabrały ogółem 23 osoby, w tym delegaci i zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz samorządowych i posłowie RP
Delegaci w dyskusji oceniali sprawozdania z działalności oraz działania Okręgowego Zarządu i Rodzinnych
Ogrodów Działkowych podejmowane w obronie ustawy
o ROD z 8 lipca 2005 roku i Związku.
Delegaci i zaproszeni goście, w tym posłowie RP podkreślali rolę, jaką odgrywają Rodzinne Ogrody Działkowe, które są zielonymi płucami miast oraz miejscem

wypoczynku i rekreacji tysięcy mieszkańców miast i gmin
i zapewniali o całkowitym poparciu dla ogrodów działkowych i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców na dotychczasowych zasadach.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów dokonał wyboru nowych władz Okręgowego Zarządu i Komisji Statutowych.
Do Okręgowego Zarządu wybrano 33 członków (36%
nowych).
Do Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano 7 członków (71 % nowych).
Do Okręgowej Komisji Rozjemczej wybrano 7 członków (43 % nowych).
Prezesem Okręgowego Zarządu ponownie wybrano Pana Jerzego Wdowczyka.
Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej ponownie wybrano Pana Włodzimierza Leśnierowskiego, a
Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rozjemczej ponownie wybrano Pana Jerzego Grajka.
Wybrano 10 Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
PZD.
W czasie Zjazdu wręczono zasłużonym działaczom organów okręgowych odznaczenia związkowe:
– 16 odznak „Za Zasługi dla PZD”,
– 29 złotych odznak „Zasłużony Działkowiec”,
– 19 srebrnych odznak „ Zasłużony Działkowiec”.
Wręczono także 30 Dyplomów od Prezesa Polskiego
Związku Działkowców za wzorowe wypełnianie obowiązków członka władz okręgowych oraz Dyplomy i upominki rzeczowe od Prezesa Okręgowego Zarządu PZD
w Kaliszu dla 4 Prezesów Zarządów ROD z ponad 30-letnim stażem pełnienia funkcji Prezesa.
Zjazd podjął 4 Stanowiska w sprawie:
– wyborów parlamentarnych w Polsce w 2011 roku
z apelem o powszechny
udział
– 30-lecia Polskiego Związku Działkowców
– znaczenia i roli ogrodów działkowych w miastach oraz
roli ogrodów w obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce
– dalszego rozwoju ogrodów działkowych zgodnie z potrzebami społecznymi oraz Odezwę do działkowców
i struktur ogrodowych o dalszą aktywną i intensywną
obronę ogrodów działkowych.
Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu
/-/ Jerzy Wdowczyk

Kalisz, dnia 8 września 2011 r.
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ODEZWA
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu
z dnia 8 września 2011 roku
do działkowców i struktur ogrodowych o dalszą aktywną i intensywną obronę ogrodów działkowych
Delegaci zebrani na VIII Okręgowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu w dniu
8 września 2011 roku wyrażają całkowite poparcie dla
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców oraz dla
Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego za dotychczasowe działania w obronie działkowców, ogrodnictwa działkowego i Związku.
Uczestnicy VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu obradującego
w dniu 8 września 2011 roku zwracają się do wszystkich
działkowców i struktur ogrodowych o dalszą aktywną
i intensywną obronę ogrodnictwa działkowego.
Ogrodnictwo działkowe w Polsce od kilkunastu lat jest

zagrożone działaniami skierowanymi przeciwko działkowcom i Związkowi.
Ostatnie działania wymierzone w Związek i ruch działkowy ze strony I Prezesa SN stanowią wielkie zagrożenie
dla dotychczasowego porządku prawnego dotyczącego
ogrodów działkowych. Dlatego niezbędna jest jedność
Związku i aktywna oraz wzmożona obrona ogrodnictwa
działkowego przez wszystkie ogrody działkowe.
Zwracamy się do ogrodów działkowych i struktur ogrodowych, które dotychczas były mało aktywne, o włączenie się w obronę dotychczasowych zasad funkcjonowania
ogrodnictwa działkowego, w obronę Związku oraz dobrze
funkcjonującej ustawy z 8 lipca 2005 roku o ROD.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Roman Filipiak

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Ireneusz Bąkowski
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STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu
z dnia 8 września 2011 roku
w sprawie 30-lecia Polskiego Związku Działkowców
Rok 2011 to rok jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku
Działkowców, który jest 30-leciem niezależności, samodzielności i samorządności ogrodnictwa działkowego
w Polsce i świętem milionowej rzeszy działkowców polskich.
Obradujący 27 i 28 czerwca 1981 roku IX Krajowy
Zjazd Delegatów POD uchwalił Statut Polskiego Związku Działkowców, wybrał krajowe organy PZD i usankcjonował struktury ogrodowe i wojewódzkie Związku.
Powstanie Polskiego Związku Działkowców zapoczątkowało największy w historii rozwój ogrodów działkowych, a następnie Związek został wciągnięty w ponad
20-letni okres walki o istnienie ogrodów działkowych i

zachowanie praw nabytych działkowców. Mijające 30-lecie pokazało w praktyce, jak potrzebne było istnienie jednolitej zintegrowanej i samodzielnej organizacji działkowców.
Doceniając 30-letni dorobek Polskiego Związku Działkowców należy wyrazić głębokie uznanie i podziękowanie wszystkim działkowcom zrzeszonym w naszym
Związku za rozwój, obronę ogrodów, za ciężką pracę i determinację w walce o prawa działkowców.
Polski Związek Działkowców spełnił oczekiwania swoich członków, wykonał postawione przed nim zadania,
gwarantuje działkowcom ich prawa nabyte i dalsze funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Roman Filipiak

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Ireneusz Bąkowski
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STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu
z dnia 8 września 2011 roku
w sprawie: dalszego rozwoju ogrodów działkowych zgodnie z potrzebami społecznymi
Ogrody działkowe odgrywają szczególną rolę w miastach i osiedlach, są nierozerwalnie związane ze społecznościami lokalnymi. Dlatego niezbędny jest dalszy rozwój
ogrodów działkowych, który jest związany z potrzebami
społecznymi i coraz większym zapotrzebowaniem mieszkańców miast na nabycie własnej działki. Ogrodnictwo
działkowe w Polsce winno otrzymywać coraz większą pomoc od samorządów miast i gmin na rozwój i funkcjonowanie ogrodów działkowych. Rozwój ogrodów działkowych może odbywać się tylko przy współpracy z samorządami lokalnymi, ze społecznościami miast i gmin.
Ogrody działkowe zgodnie z ustawą o ROD są stałym

elementem infrastruktury miast i korzystają z gruntów będących ich własnością, a działkowcy są zwolnieni z podatków i opłat lokalnych. Rodzinne ogrody działkowe
zaspokajają potrzeby mieszkańców miast i osiedli oraz są
miejscem uzupełnienia zapotrzebowania biedniejszych
mieszkańców na warzywa i owoce oraz są miejscem wypoczynku i rekreacji.
Uczestnicy VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów zwracają się do samorządów miast i gmin na terenie naszego
działania o dalszą pomoc w rozwoju i funkcjonowaniu
ogrodów i działek oraz o jeszcze lepszą współpracę w tym
zakresie.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Roman Filipiak

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Ireneusz Bąkowski
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STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu
z dnia 8 września 2011 roku
w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 roku
Polski Związek Działkowców jest wielką, masową demokratyczną, samorządną organizacją pozarządową, której nadrzędnym celem jest dobro działkowców i ich
rodzin, obrona ich interesów oraz rodzinnych ogrodów
działkowych.
Wśród nas są ludzie o różnych poglądach politycznych.
Szanujemy ich poglądy.
W ogrodach jest miejsce dla wszystkich, których łączy
wspólny cel tj. zamiłowanie do ziemi i uprawa działek.
Dlatego w przededniu wyborów parlamentarnych zwracamy się do wszystkich działkowców i ich rodzin na terenie naszego działania o udzielenie poparcia tym partiom

politycznym i tym kandydatom, którzy w swoich programach mają poparcie dla działkowców, dla ruchu działkowego i Związku oraz występują w obronie ustawy o ROD.
Zwracamy się o poparcie tych kandydatów, którzy dotychczas dali się poznać ze swej strony jako przyjaciele
działkowców i ogrodnictwa działkowego.
Naszym celem jest dobro działkowców, przyszłość
ogrodów działkowych oraz dobro miast, w których ogrody spełniają swoją rolę i służą społeczeństwu.
Dlatego apelujemy o powszechny udział w wyborach,
oddanie głosu z myślą o ROD i ogrodnictwie działkowym.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Roman Filipiak

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Ireneusz Bąkowski
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STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu
z dnia 8 września 2011 roku
w sprawie znaczenia i roli ogrodów działkowych w miastach oraz roli ogrodów
w obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce
Rodzinne Ogrody Działkowe są głęboko zaniepokojone
obecną sytuacją gospodarczą kraju oraz ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, który dotyka coraz bardziej wszystkich mieszkańców kraju. Nasz kraj, choć
w mniejszym stopniu niż pozostałe kraje europejskie, dotknięty jest procesem spowolnienia gospodarczego i walka z tym problemem wymaga współpracy wszystkich
środowisk, w tym także działkowców. Funkcjonowanie
ogrodów działkowych ma szczególne znaczenie dla
mieszkańców miast i jest jedną z form pomocy dla ludzi
biednych, dla których działki stanowią miejsce uzupełnienia zapotrzebowania na warzywa i owoce oraz są miej-

scem wypoczynku i rekreacji dla tysięcy rodzin działkowych.
Działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych są traktowane jako świadczenie socjalne na rzecz niezamożnych
rodzin miejskich.
Działkowcy są zwolnienie z opłat i podatków lokalnych,
co stanowi sposób wspierania przez samorządy rodzin potrzebujących pomocy.
Występujemy do samorządów lokalnych o dalszą pomoc w wspieraniu tej społecznej i szlachetnej roli ogrodów, jaką odgrywają one w społeczności miejskiej.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Roman Filipiak

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Ireneusz Bąkowski
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Program działania Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu
na kadencję 2011– 2015
Niniejszy program opracowany został w oparciu o aktualną sytuację Związku i zagrożenia dla ogrodnictwa działkowego w Polsce, w oparciu o wnioski z walnych zebrań
w ROD, posiedzeń Okręgowego Zarządu, posiedzeń Kolegium Prezesów w Rejonach oraz ze spotkań z delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów.
1. Podejmowanie wszelkich działań w obronie ustawy
z 8 lipca 2005 roku o ROD, w obronie Związku, ogrodów
działkowych i działkowców.
2. Działania w celu uregulowania stanu prawnego i załatwianie wszelkich spraw terenowo – prawnych związanych z funkcjonowaniem ROD.
3. Tworzenie dobrego wizerunku ROD i PZD.
4. Stała współpraca z zarządami ogrodów, Kolegiami
Prezesów, Komisjami Statutowymi, rozwój demokracji
wewnątrzzwiązkowej.
5. Zagospodarowanie i modernizacja ogrodów działkowych.
6. Pomoc fachowa i organizacyjna oraz w miarę możliwości finansowa w prowadzeniu inwestycji i remontów
w ROD, dalszy intensywny rozwój i modernizacja infrastruktury ogrodowej.
7. Poprawa działalności Społecznej Służby Instruktorskiej w ROD i OZ
Zintensyfikowanie upowszechniania wiedzy i działalności szkoleniowej.

8. Organizowanie szkoleń dla:
– kandydatów na działkowców,
– działkowców z zakresu uprawy i pielęgnacji działki,
– instruktorów SSI ,
– zarządów ROD i komisji statutowych,
– księgowych i skarbników ROD.
9. Organizowanie oraz upowszechnianie konkursów
krajowych i okręgowych.
10. Merytoryczne rozpatrywanie i kompleksowe załatwianie wszelkich skarg i zażaleń wpływających do OZ
PZD z rodzinnych ogrodów działkowych.
11. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej ze strony Biura OZ PZD dla rodzinnych ogrodów działkowych
i działkowców.
12. Kontynuowanie i rozwijanie wszechstronnej współpracy z władzami samorządowymi miast i gmin oraz samorządem Województwa.
13. Promocja Związku, propagowanie w mediach i prasie idei ogrodnictwa działkowego, tradycji uroczystości
jubileuszowych w ROD oraz „Dni Działkowca” i innych
uroczystości w rodzinnych ogrodach działkowych, dalsza
integracja środowisk działkowych.
14. Współpraca z różnymi organizacjami społecznymi
i instytucjami jak: szkołami, przedszkolami, zakładami
opieki społecznej i organizacjami emerytów i rencistów
na szczeblu ROD i OZ PZD.
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11. Informacja z VIII Zjazdu Delegatów Okręgu Podlaskiego PZD w Białymstoku
STANOWISKO
VIII Zjazdu Delegatów Okręgu Podlaskiego PZD
z dnia 10 września 2011 roku
w sprawie współpracy Polskiego Związku Działkowców z samorządami lokalnymi
Uczestnicy VIII Okręgowego Podlaskiego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców uważają, że rozwój i prawidłowe funkcjonowanie rodzinnych ogrodów
działkowych zależy w dużym stopniu od współpracy z samorządami lokalnymi.
Wszystkie ogniwa Polskiego Związku Działkowców
powinny w swojej działalności brać pod uwagę zapis z art.
4 ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku mówiący, iż „rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności
publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do terenów ogrodów oraz działek” i informować o swoich dokonaniach władze lokalne.
Rozeznanie władz lokalnych o tego rodzaju działalności
ogrodów może spowodować omawianie na sesjach rad
gmin problemów nurtujących społeczność działkową,
przyczynić się do lepszego ich zrozumienia oraz do rozwiązywania niektórych problemów przy udziale samorządów.
Przykładowo, bardzo ważnym zagadnieniem jest zachowanie ogrodów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przy lepszym zrozumieniu i wsparciu
radnych i władz gmin łatwiej to osiągnąć.
Uczestnicy Zjazdu stwierdzają, że jedynie partnerska
współpraca i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnych może przynieść wymierne efekty.
Wskazane jest w zakresie działalności społecznej i wychowawczej nie ograniczać się do propozycji i postula-

tów, a określić konkretne zadania, np. raz w roku rodzinne ogrody działkowe Podlasia, jeżeli tylko są ku temu warunki, zorganizują i zrealizują przynajmniej jedno zadanie
i z niego się rozliczą. Mogą to być wczasy dzienne emerytów, rencistów i inwalidów, spotkania szkoleniowo –
wychowawcze z młodzieżą szkolną, czy też imprezy sportowe itp. Po upływie każdego roku celowe będzie uzyskane z ROD materiały z tej działalności przeanalizować,
ocenić, opublikować oraz przekazać władzom lokalnym.
Można też zorganizować konkursy z nagrodami, co zachęci ogrody do działania. Pozwoli to na inne, bardziej
przychyle ogrodom spojrzenie i podejście do problematyki ogrodnictwa działkowego przez władze lokalne.
W tym może być szansa na przełamanie stereotypów i
uprzedzeń wobec ruchu działkowego i zrozumienie, że dobro polskich działkowców, członków społeczności lokalnej i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych winien
leżeć nie tylko w interesie Polskiego Związku Działkowców ale i samorządów lokalnych. Zarówno Polski Związek Działkowców jak i samorządy lokalne działają na
rzecz tej samej grupy osób.
Uczestnicy Zjazdu dostrzegają i doceniają dotychczasową współpracę z samorządami lokalnymi jednak uważają, że konieczne jest na obecnym etapie rozwoju ogrodnictwa działkowego i w aktualnie istniejącej atmosferze,
często niezrozumienia zamiarów i intencji niektórych
ogniw Polskiego Związku działkowców, trzeba szukać nowych, skuteczniejszych działań, przynoszących widoczne wymierne efekty.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

STANOWISKO
VIII Zjazdu Delegatów Okręgu Podlaskiego PZD
z dnia 10 września 2011 roku
w sprawie poparcia Krajowej Rady w kwestii zwołania II Kongresu PZD
II Kongres ma być manifestacją siły i czynnikiem poruszenia społeczeństwa oraz ma zająć stanowiska w istotnych sprawach w wyniku wytworzonej sytuacji wokół
ustawy o ROD.
Zjazd stoi na stanowisku, że decyzja, którą podjęła Kra-

Delegaci VIII Zjazdu Okręgu Podlaskiego PZD z wielkim uznaniem przyjęli wiadomość, iż dla obrony praw zagwarantowanych ustawą o ROD oraz obrony ogrodów
Krajowa Rada PZD postanowiła zwołać na dzień 22 września 2011 roku II Kongres PZD w Warszawie.
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jowa Rada PZD jest słuszna. Tego domagały się głosy
działkowców i działaczy społecznych, aby w ten sposób
mocno nagłośnić zaistniały problem.
My działkowcy możemy i chcemy sami wypowiadać
się, co do przyszłości ogrodów i niech II Kongres będzie
dramatycznym krzykiem i protestem milionowej rzeszy
działkowców i ich rodzin. Chcemy, aby nas usłyszano, bo

do tej pory lekceważy się podpisy 620 tysięcy działkowców w obronie ustawy a także protesty przeciwko zaskarżeniu ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego
zostają pominięte milczeniem adresatów.
Poczujmy swoją siłę i pokażmy naszą siłę, a przyszłość
będzie korzystna dla naszych rodzin.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

- Stanowisko VIII Zjazdu Delegatów Okręgu Podlaskiego PZD w sprawie obrony ustawy o ROD zamieszczone zostało w Biuletynie Specjalnym Nr 11

12. Informacja z VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Częstochowie

VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu Częstochowskiego rozpoczął się punktualnie o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Prezes Okręgowego Zarządu Andrzej Wosik rozpoczynając obrady
Zjazdu poprosiło wprowadzenie pocztu sztandarowego
Okręgowego Zarządu. Następnym punktem porządku było odegranie hymnu Państwowego oraz Polskiego Związku Działkowców. Prezes Okręgowego Zarządu Andrzej
Wosik powitał przybyłych delegatów, członków ustępujących władz, zaproszonych Prezesów ROD, jak również
przybyłych gości. Szczególnie serdecznie powitany został
przedstawiciel Krajowej Rady PZD Wiceprezes Antoni
Kostrzewa, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Marek
Balt oraz poseł ziemi częstochowskiej Jacek Kasprzyk.
Posłankę Halinę Rozpondek reprezentowała Marta Salwierak radna miasta Częstochowy. Ponadto w Zjeździe
uczestniczyli radny miasta Częstochowy i kandydat na posła Janusz Adamkiewicz oraz do senatu Danuta Marzec.
Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zjazdu i Prezydium Zjazdu Wiceprezes Krajowej Rady Antoni Kostrzewa wręczył dyplomy Krajowej Rady PZD za wzorowe
wypełnianie obowiązków członka organu okręgowego
PZD oraz obronę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w kadencji 2007–2011. Następnie Prezes Okręgowego Zarządu Andrzej Wosik wręczył dla zaproszonych
gości jubileuszowe monety okolicznościowe z okazji
XXX lecia PZD. Okolicznościowe monety zostały wręczone członkom ustępujących władz oraz pozostałym
uczestnikom Zjazdu. Po zatwierdzeniu porządku i regula-

minu obrad wybrano komisje zjazdowe, które rozpoczęły
prace. Wiceprezes Krajowej Rady Antoni Kostrzewa przeczytał przesłanie Prezesa Krajowej Rady Eugeniusza Kondrackiego skierowane do delegatów i uczestników naszego Zjazdu. Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił Prezes Okręgowego Zarządu Andrzej Wosik. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił
sprawozdanie komisji wrz z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej przedstawił sprawozdanie z prac komisji. Przewodniczący Komisji Mandatowej Michał Konopka zapoznał z protokołem komisji. Na 92 wybranych podczas walnych zebrań delegatów w Zjeździe uczestniczyło 70
delegatów, co stanowi 76,1%. W dyskusji udział wzięło
12 delegatów i gości zaproszonych. Po podjęciu uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium ustalono liczebność organów okręgowych – 21 OZ PZD , po 7 Komisja Rewizyjna i Rozjemcza. Przewodniczący Komisji Mandatowych zaproponował kandydatów do nowych władz okręgowych. Prezesem ponownie został Andrzej Wosik, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ponownie został
Eugeniusz Berski , a Przewodniczącym Komisji Rozjemczej Eugeniusz Dudek. Zjazd wybrał 4 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie. Końcowym
akordem było podjęcie uchwał w ilości 6 szt. oraz trzech
stanowisk w sprawach - obrony ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, wyborach parlamentarnych oraz
zwołania II Kongresu PZD. Na zakończenie Prezes Andrzej Wosik podziękował za ponowny wybór i po wyprowadzeniu sztandaru zakończył obrady Zjazdu.
Sekretarz OZ
/-/ Adam Więcławik

Częstochowa, 10 września 2011 r.
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13. Informacja z VIII Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Poznańskiego
Okręg Poznański PZD 10 września 2011 r. zebrał się by
podsumować działalność za kadencję 2007–2011, ocenić
aktualną kondycję wielkopolskich ogrodów, przyjąć program działania na nadchodzącą kolejną 4-letnią kadencję
oraz wybrać do organów Związku działkowców, którzy
wezmą na swe barki trud wykonywania postawionych
przez Zjazd zadań. W udekorowanej symbolami Polskiego Związku Działkowców oraz okolicznościowymi plakatami Sali klubu Angello w Poznaniu zebrało się 280
delegatów i zaproszonych gości. Na Zjazd przybyli m.in.
Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, wiceprezydent Miasta Poznania Tomasz Kayser,
posłowie na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, Krystyna
Łybacka i Marek Zieliński. Obecni byli przedstawiciele
władz samorządowych: wiceprezydent Gniezna Rafał
Spachacz i wiceburmistrz Nowego Tomyśla Wojciech Ruta oraz Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta Marek Stachowiak. Obecni byli
kandydujący w wyborach parlamentarnych: reprezentujący Sejmik Województwa Wielkopolskiego i zarazem przewodniczący Unii Pracy oraz członek Okręgowego
Zarządu PZD Waldemar Witkowski, a także prezes SITO
Andrzej Aumiller.
Zjazd otworzył prezes OZ PZD dr Zdzisław Śliwa, uroczyście wprowadzono sztandary PZD oraz historyczny
sztandar Towarzystw Ogrodów Działkowych z 1934 r. Zebrani odśpiewali hymn PZD „Zielona Rzeczpospolita”.
Przewodniczenie obradom powierzono Sylwestrowi Chęcińskiemu i Zenonowi Brzozowskiemu.
Wygłoszony przez prezesa Zdzisława Śliwę referat sprawozdawczo programowy sygnalizował najważniejsze problemy ogrodnictwa działkowego w Poznaniu i Wielkopolsce, które wywarły wpływ na działalność organów
Związku w Okręgu i w rodzinnych ogrodach działkowych. Ważne miejsce w referacie znalazł obchodzony
w bieżącym roku Jubileusz 30-lecia PZD, stojącego na
straży praw i interesów działkowców. Ta ogólnopolska,
samodzielna, samorządna organizacja społeczna pod kierunkiem swojego Prezesa Eugeniusza Kondrackiego dobrze wypełnia swoją misję. Powołana do życia w 1981 r.
przejęła dorobek pokoleń polskich działkowców, którego
korzenie sięgają XIX wieku. Przejmując tradycję powstałego w 1927 r. Ogólnopolskiego Związku Towarzystw
Ogrodów Działkowych, w czasie wielkich przemian społeczno-politycznych w naszym kraju, Związek uniezależnił się od organów państwowych i uzyskał samodzielność
i niezależność. Po okresie intensywnej budowy nowych
ogrodów działkowych w latach 1981–1990, powstających
na mocy uchwalonej w 1981 r. ustawy o pracowniczych
ogrodach działkowych, nastał czas walki o ich utrzymanie
w naszych miastach. Dzięki staraniom Związku obroniliśmy byt wielu ogrodów działkowych. Współpracując

z władzami samorządowymi staliśmy się partnerem w rozwiązywaniu problemów miast i ogrodów. Taka organizacja, posiadająca wypracowany i sprawdzony model
działania, jest jedynym gwarantem istnienia i rozwoju
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Minione 30 lat dostarczyło na to szeregu dowodów. Możemy więc z dumą
obchodzić Jubileusz naszego Związku podkreślając, że
tylko dzięki sile i jedności naszego ruchu obroniliśmy byt
wielu ogrodów działkowych i należne prawa działkowców. Radość z Jubileuszu i osiągnięć ogrodów zakłóca kolejny atak na ustawę o rodzinnych ogrodów działkowych
z 8 lipca 2005 r. Ustawa będąca wynikiem dorobku pokoleń działkowców zawiera zapisy dobrze chroniące ogrody
i działkowców. Atakowana jednak jest przez naszych przeciwników, którzy dążą do przejęcia gruntów zajmowanych
przez ogrody działkowe. W te działania wpisują się także
politycy i organy Państwa. I Prezes SN zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego 15 artykułów ustawy, a nawet
rozszerzył wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją
całej ustawy. Groźna to inicjatywa, godząca w podstawowe zapisy gwarantujące funkcjonowanie ogrodów oraz
odbierająca działkowcowi większość przysługujących mu
praw. Tez zawartych we wniosku nie podzielają działkowcy, którzy głośno protestują przeciwko kolejnej próbie
niszczenia dorobku pokoleń działkowców. Ponad połowa
ogrodów naszego Okręgu tylko w bieżącym roku wypowiedziała się podczas walnych zebrań podejmując stanowiska, apele i protesty w sprawie kolejnego ataku na naszą
ustawę i nasz Związek. Głosy te, ale i obawa o przyszłość
ogrodnictwa działkowego stanęła u podstaw decyzji Krajowej Rady PZD z dnia 14 lipca br. o zwołaniu II Kongresu PZD na dzień 22 września 2011 roku. Potrzeba jego
zwołania jest bezdyskusyjna. Musimy znów przypomnieć
władzom państwowym, partiom politycznym oraz obywatelom naszego kraju, że milionowa organizacja polskich działkowców znów musi występować w obronie idei
ogrodnictwa, praw działkowców oraz swojego Związku.
Wiele miejsca na Zjeździe poświecono zbliżającym wyborom parlamentarnym. Uznano, że w mijającej kadencji
liczna grupa parlamentarzystów swoją postawą wykazała,
że szanuje i broni praw działkowców. Zjazd przyjął apel
do wielkopolskich działkowców o powszechny udział w
wyborach parlamentarnych i oddanie swoich głosów na
przyjaciół ogrodów i partie, które w swoich programach
wykazują zrozumienie dla naszych spraw i dają gwarancje
istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Przedstawiony Program działania Okręgu na lata
2011–2015 zawiera 17 zadań, których realizacja należeć
będzie do nowo wybranych członków Okręgowego Zarządu. W Programie określono zadania w zakresie wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności. Jako priorytetowe zadania określone zostały obrona ROD i ustawy
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o rodzinnych ogrodach działkowych. Równie ważne
w obliczu istniejących zagrożeń jest utrzymanie jedności
naszych działkowców. Wzmóc należy szacunek do obowiązującego prawa i potrzebę jego przestrzegania. Przestrzeganie prawa nie tylko pozwala utrzymywać właściwe
relacje międzyludzkie w tak specyficznym środowisku jakim jest ogród działkowy, ale przyczynia się do poprawy
tych relacji oraz utrzymania właściwych standardów zagospodarowania w ogrodzie. Jeżeli prawo nie jest przestrzegane pojawiają się problemy międzyludzkie, próby
przełożenia części kosztów życia na koszt ogrodowej społeczności. Pogorszeniu ulega także standard zagospodarowania ogrodu oraz tworzą się przesłanki do coraz
liczniejszych przypadków niewłaściwego wykorzystywania działki. Tylko konsekwentne działania zarządów ROD
wsparte efektywną pomocą organów samorządowych i
władzy państwowej powinny skutecznie tendencje przekształcania ogrodów w osiedla mieszkaniowe zatrzymać.
Podjecie uchwał i stanowisk poprzedziła interesująca
dyskusja, w której większość zabierających głos podkreślała dobrą pracę Okręgu i wykonanie większości zadań.
Goście Zjazdu dziękowali za współdziałanie Okręgu z organami samorządowymi. Cieszyła zwłaszcza wypowiedź
wiceprezydenta M. Poznania o partnerskim traktowaniu
Związku przy rozstrzyganiu spraw ogrodnictwa działkowego w mieście i modelowej współpracy Miasta i Związku, który jest jedynym prawdziwym reprezentantem
środowiska działkowców. Występujący w dyskusji Prezes
PZD Eugeniusz Kondracki podkreślił znaczenie jedności
działkowców w obronie praw zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Dobitnie stwierdził, że
tylko ona jest gwarantem utrzymania ogrodów i jej obrona jest najważniejszym zadaniem struktur Związku. Po-

wiemy o tym politykom i całemu społeczeństwu podczas
obrad II Kongresu PZD i mamy nadzieje, że głos prawie
miliona rodzin działkowych wypowiedziany przez ich
przedstawicieli zostanie zauważony i wzięty pod uwagę
przez decydujących o przyszłości polskiego ogrodnictwa
działkowego. Słowa Prezesa Związku delegaci przyjęli
z aplauzem. W uznaniu zasług Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego za długoletnie, kierowanie Związkiem
Okręgowy Zarząd PZD nadał mu pamiątkowy Medal
30-lecia PZD Okręgu Poznańskiego. Medale oraz odznaczenia związkowe otrzymali także wyróżniający się działkowcy oraz goście Zjazdu. Parlamentarzyści obecni na
Zjeździe podkreślali swoje zaangażowanie w sprawy
ogrodnictwa działkowego i wolę poparcia dążeń działkowców w przyszłym Sejmie.
Zjazd przyjął stanowiska:
• w sprawie jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku
Działkowców,
• w sprawie integracji i jedności działkowców w obronie przed nowymi zagrożeniami,
• w sprawie niedostatków we współpracy z organami
państwowymi i samorządowymi w zakresie wykonywania
przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
• w sprawie zwołania II Kongresu PZD,
• apel do działkowców Okręgu Poznańskiego w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 r.
Ostatnim aktem Zjazdu był wybór do nowych władz
Okręgu. Prezesem Okręgowego Zarządu wybrano ponownie Zdzisława Śliwę, a jego zastępcami Sylwestra Chęcińskiego, Jerzego Kucznerowicza i Janusza Nowaka. Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej została Dorota Zerba, a Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rozjemczej wybrano Janusza Cybichowskiego.
Opracował
TAD

STANOWISKO
VIII Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców Okręgu Poznańskiego
w sprawie integracji i jedności działkowców w obronie przed nowymi zagrożeniami
Wielkopolskie ogrodnictwo działkowe, będące kolebką
polskiego ogrodnictwa działkowego, jest jednym z największych i najprężniejszych ośrodków w skali kraju. Wysiłek pokoleń działkowców pracujących na działkach
przyczynił się do powstania wielu pięknych ogrodów, które służyły i nadal służą do zaspokajania potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych, a często też wzbogacają domowe
spiżarnie naszych rodzin dzięki wyhodowaniu na działce
zdrowych owoców i warzyw. Istotą polskiego ogrodnictwa działkowego była zawsze dostępność działek dla po-

trzebujących. Otrzymywali oni swoje wymarzone kawałki gruntu bez konieczności kupowania ziemi lub wnoszenia opłat za jego dzierżawę. Działkowcy swoje działki
otrzymywali w użytkowanie od gmin i Skarbu Państwa.
Ten przywilej wynikał i wynika z prawa ustanowionego
przez polski Parlament i jest wynikiem postrzegania ogrodów działkowych jako obiektów użyteczności publicznej.
Korzystanie przez działkowców z gruntów położonych
w polskich miastach od szeregu lat, a szczególnie od momentu urynkowienia polskiej gospodarki powoduje zagro68

żenia likwidacji ogrodów w imię interesów określonych
kół biznesowych i środowisk politycznych. Już od ponad
20 lat trwa nieprzerwana walka działkowców o prawo do
działki i prawo do istnienia polskich ogrodów działkowych. Fakt, że przez te lata nie utraciliśmy należnych
praw, że ogrody nadal istnieją i cieszą ich użytkowników,
jest zasługą determinacji polskich działkowców zjednoczonych i utożsamiających się z ich ogólnopolska samorządną i samodzielna organizacją, jaką jest Polski Związek
Działkowców. Bez wsparcia silnej organizacji trudno byłoby poszczególnym ogrodom i działkowcom przeciwstawić się próbom wyrzucenia z działek i likwidacji ogrodów. To, że wygrywamy poszczególne bitwy w obronie
naszych praw jest niezaprzeczalnym osiągnięciem całej
naszej rodziny działkowców identyfikującej się z ogrodami i Związkiem we wspólnych działaniach. Zebranie ponad 620 tys. podpisów w obronie ustawy o ROD jest tego
jakże wymiernym dowodem. Także w ostatnim roku polscy i poznańscy działkowcy jednoznacznie wypowiedzieli się w obronie wartości zapisanych w ustawie o ROD i
zaprotestowali przeciw inicjatywie Prezesa SN o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego naszej ustawy. Zaangażowanie organów państwa, jakim są I Prezes SN oraz
NIK do walki z działkowcami jest bezprzykładnym objawem nieliczenia się z głosem blisko miliona polskich
działkowców upominających się o prawo do wypoczynku
na działkach i dowodem wprzęgnięcia tych organów do
działań mających na celu udzielenie pomocy określonym
siłom politycznym i ekonomicznym planującym przejecie terenów ogrodów.
Działania posłów PiS mamiących działkowców hasłami
nierealnego, zwłaszcza w wielkich miastach, uwłaszczenia działkowców zrobiły dużo złego w świadomości niektórych działkowców. Część z nich uwierzyła w te hasła i
zaczęła tworzyć opozycję wobec broniącego obowiązującego prawa Polskiego Związku Działkowców. W niektórych ogrodach, także naszego Okręgu, pojawiły się
stowarzyszenia, których celem jest przejecie kontroli nad
ogrodem i ustanowienie nowych zasad użytkowania działek. Na ich czele stanęli często byli członkowie Związku,
wykluczeni z naszego grona za rażące naruszenia przepi-

sów obowiązującego prawa. Działacze tych stowarzyszeń
zamierzają zburzyć dorobek polskich działkowców i swoim działaniem przyczynić się do niechybnej likwidacji
ogrodu w imię swoich partykularnych interesów. A tym
interesem jest wybudowanie ponadnormatywnych altan
i zamieszkanie na ogrodzie. Dzieje się to na dodatek w
warunkach nieprzystosowania infrastruktury ogrodu do
takiej eksploatacji, z oczywista szkodą dla środowiska i
na ogół na koszt działkowców szanujących przepisy prawa. W swoich działaniach są w stanie sięgać do wyzwisk,
gwałtów i przemocy. Podpalanie altan, niszczenie mienia
Związku i działkowców przeciwstawiającym się im, zastraszanie działkowców – to metody ich działań. Nie chcą
też przyjąć do wiadomości woli większości działkowców
chcących w spokoju użytkować swoje działki i opowiadających się za Związkiem i jego organami. Tak dzieje się
w ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu, który to ogród
przechodzi ciężką próbę przetrwania, na którą jest narażony działaniami kilkunastoosobowej grupki skupionej
wokół kilku rodzin mieszkających na ogrodzie i niszczącej wieloletni dorobek działkowców. Ludzie ci w swojej
determinacji próbują docierać także do organów Państwa
i prezentować się jako nowatorzy dążący do zmiany polskiego ogrodnictwa działkowego. Z przykrością można
stwierdzić, że niekiedy znajdują posłuch i są wysłuchiwani przez urzędników. To daje im poczucie, że mogą osiągnąć swoje cele. Nie biorą pod uwagę, że ich partykularne
cele są sprzeczne z wolą ogromnej większości naszych
działkowców.
VIII Zjazd Delegatów Okręgu Poznańskiego sprzeciwia
się wszelkim próbom rozbijania jedności naszego ruchu
związkowego i wypowiada się za pełną integracja naszego środowiska. Jedność naszego ruchu jest jedynym gwarantem przetrwania ogrodów i obrony praw działkowców
ustanowionych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych i obrony naszego Związku. Tylko w ten sposób zachowamy nasze ogrody dla siebie i przyszłych pokoleń!
Apelujemy i wzywamy wielkopolskich działkowców:
Nie pozwólmy się podzielić!
W jedności nasza siła i szansa na przetrwanie kolejnych
zagrożeń!
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STANOWISKO
VIII Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców Okręgu Poznańskiego
w sprawie potrzeby powstrzymania dalszej destrukcji ogrodów spowodowanej zjawiskiem
całorocznego zamieszkiwania
Zjazd Delegatów ROD pragnie ustosunkować się do rosnącej w ostatnich latach skali negatywnego zjawiska całorocznego zamieszkiwania w ogrodach działkowych,
wyrażając w ten sposób swoja dezaprobatę dla obserwowanego procesu podstępnego przekształcania ogrodów
w hybrydy ogrodowo-osiedlowe oraz sygnalizując możliwe kierunki przeciwdziałań.
Odnieść można wrażenie, że przez szereg lat zbyt wiele
Zarządów ROD, na terenie których dochodziło do stałych
zamieszkiwań na działkach, przymykało oczy na te przypadki lekceważenia prawa, tj. ustawy o ROD, statutu PZD
i regulaminu ROD. Zarządy nie korzystały z uprawnień, jakie daje im legalne prawo ogrodowe pogłębiając przez to
i utrwalając destrukcyjne dla ogrodów skutki zjawiska.
Demoralizujący wpływ na innych ma fakt, że fałszowane są motywy i deklaracje członka PZD przez osoby, które przychodząc do ROD z góry wiedzą, że cel jest inny –
stałe tu zamieszkiwanie. Na tym też polega tzw. „darwinizm społeczny”, że siłą umacnia się tu swój pobyt, zaś
w przypadku krytyki działkowcy ci wchodzą w rolę ofiar
i zgłaszają – często w sposób agresywny – roszczenia.
Unikanie wiec konsekwentnej reakcji na takie przypadki, zarówno przez Zarządy ROD jak też Komisje Rewizyjne, niszczy tkankę społeczną, gdyż podważa szacunek
dla prawa i legitymizuje negatywne wzorce.
Zjazd uważa, iż powyższa faza destrukcji ogrodów powinna ulec zamknięciu w latach 2012–2013. Zaniechanie
podjęcia konfrontacji z opisanym zjawiskiem, będącym
swego rodzaju przemocą ukrytą stałych mieszkańców wobec pozostałych użytkowników ROD, skaża samorządowe organa ROD PZD w oczach ich społeczności infantylizmem wyrażającym się brakiem poczucia odpowiedzialności za poszanowanie prawa, i powoduje utratę należnego im szacunku, choćby za kompetentną społeczną
pracę, a także podważa autorytet organu ROD.
Należy zatem niezwłocznie uruchomić mechanizmy
chroniące zdecydowaną większość społeczności ROD,
które preferują zgodną z prawnymi założeniami funkcję
rekreacyjną i cenią spokój w ogrodzie, przed rosnącą liczbą przypadków nielegalnego całorocznego zamieszkiwania na działkach. Stałego zamieszkiwania w ROD nie
należy bowiem traktować jako „pakietu” jakiegoś ogólniejszego systemu ochrony socjalnej, gdyż nie jest to zadanie PZD, który jest organizacją samofinansującą się,
a więc pozbawioną jakichkolwiek dotacji państwowych,
żyjącą jedynie ze składek swoich członków. Zapewnienie
mieszkań nie jest zadaniem PZD.
Ochrona ta winna przejawić się w następujących formach:
1. Przeprowadzeniu szerokiej informacyjnej kampanii

społecznej zaszczepiającej w świadomości społeczności
ROD przeświadczenie, iż zjawisko stałego zamieszkiwania na działce jest nieakceptowanym, rażącym naruszeniem prawa i nadużyciem zaufania wobec innych użytkowników ogrodu. Rozbudzanie poczucia braku akceptacji dla takich zachowań wynika z potrzeby zachowania zasad współżycia społecznego opartego na poprawności
i uczciwości w relacjach między ludźmi. Zadomawianie
się w ogrodzie podstępem i kłamstwem, przy zachowaniu
identycznych powinności jakimi obciążeni są „sezonowi”
użytkownicy, jest niemoralne. Życie dowodzi jednak,
że dzięki kłamstwu zje się co najwyżej obiad, ale kolacji
już nie.
Należy założyć, że poczucie braku akceptacji i zawstydzenia będzie wywoływać dyskomfort i obawy przed
skutkami popełnionych uchybień.
W tym celu należy wykorzystać odpowiednie i celowo
przygotowane materiały informacyjne do zawieszenia
w gablotach ROD oraz na prawie 20 stronach internetowych ogrodów.
Powinno się dążyć do zapoczątkowania nieskrępowanej debaty na ten drażliwy temat. Również OZ PZD powinien uwzględnić w swych najbliższych zadaniach praktyczne podjęcie tego realnego problemu, m.in. przez
sprawne dokonanie ewidencji wszystkich przypadków stałego zamieszkiwania, zarówno tych z zameldowaniem
w ROD, jak i bez niego. Nadchodzący sezon jesienno-zimowy będzie sprzyjał ujawnieniu stałych zamieszkiwań.
2. Zarządy ROD powinny praktycznie uruchomić pojęcie „sprawiedliwości naprawczej”, by zatrzymać unicestwianie ROD poprzez tworzenie w nim „drugiego
świata” o podwójnej moralności i relatywnym traktowaniu
prawa, co stanowi przykład rażącej demoralizacji. Powinny też, póki co, zadbać o proporcjonalne obciążenie użytkowników powinnościami wobec ogrodu w ramach wyznaczonych prawem kategorii.
Dotychczasowe zaniechanie nagłaśniania przypadków
nielegalnych zamieszkiwań, m.in. przez pomijanie w dorocznych sprawozdaniach informacji o takim problemie i
odstępowanie od wyciągania konsekwencji wobec łamiących prawo doprowadziło do krytycznego stanu. Zarządy
muszą więc odzyskać obiektywną perspektywę widzenia
tej sprawy oraz zdolność działania rozpoczynając od niedopuszczania do nowych całorocznych zasiedleń, a w razie potrzeby – skorzystania z prawnych rozwiązań.
Stali mieszkańcy tworzą w niektórych ROD zagrażającą istnieniu ogrodu w dotychczasowym modelu „grupę
roszczeniową” i trzeba budować dla niej opartą na prawie
przeciwwagę. Jak najszybsze podjęcie rozmów Zarządu
ROD z tą grupą wydaje się niezbędne.
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3. Dla skutecznego wypełnienia powyższych zadań Zarządy ROD powinny otrzymać konieczne wsparcie. Najbliższe może pochodzić od ogrodowej Komisji Rewizyjnej, która w swoich poczynaniach kontrolnych jest zobowiązana „Regulaminem Kontroli Komisji Rewizyjnych
PZD” §2-4 do badania w pierwszej kolejności legalności
funkcjonowania ogrodu, a dopiero w dalszej – jego gospodarki i finansów.
Wydaje się, iż obecna skala zjawiska całorocznego zamieszkiwania na działkach jest też –niestety – konsekwencją braku stosownej reakcji Komisji, co szczegółowo
określa wspomniany regulamin dla tychże Komisji Rewizyjnych.
Jest więc narzędzie i są uprawnienia, by Komisje te
przeprowadziły pod tym kątem, w terminie do czasu przyszłorocznych walnych zebrań – „badanie problemowe”
ogrodu i poinformowały w swoim sprawozdaniu ogólne
zebrania działkowców o ich wyniku i zleconych działa-

niach naprawczych. W tym kontekście Zarząd ROD poczuje się pewniej i zacznie funkcjonować w tej sprawie
tak, jak powinien.
Stosowne wsparcie winno napływać także od wyższych
organów PZD: Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, którego formy powinny odpowiadać realnym potrzebom. Oczekiwanym wobec KR/Prezydium
PZD działaniem jest przyspieszenie adekwatnych do wagi sprawy zabiegów o usunięcie z polskiego prawa zapisów sprzecznych i wykluczających się, a zezwalających
gminom na meldowanie w ROD. Przepisy te, będące
w tej kwestii przejawem widocznej nieporadności państwa
i wadliwego stanowienia prawa przez władzę ustawodawczą, powinny zostać jak najszybciej znowelizowane jako
nieracjonalne i destrukcyjne w skutkach. Jest dobra okazja, by postulat taki został zgłoszony na II Kongresie PZD
22 września 2011 r. lub na VIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD w grudniu 2011 r. w Warszawie.
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APEL
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Poznaniu
do działkowców Okręgu Poznańskiego w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 r.
Koleżanki i Koledzy!

udział przedstawiciele klubów parlamentarnych i komitetów wyborczych SLD, PSL i PO kandydujący w wyborach. Kandydaci pokazali w swoich dotychczasowych
działaniach, że potrafią skutecznie reprezentować środowisko działkowe i przekonywali, że zamierzają bronić naszych spraw w przyszłym Parlamencie.

VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD Okręgu odbywa
się na 30 dni przed wyborami parlamentarnymi. Trwają
dyskusje i spotkania z kandydatami na posłów i senatorów. W spotkaniach tych nie może zabraknąć udziału
i głosów działkowców. Wypowiedzi działkowców winny
sygnalizować zagrożenia w jakich znalazły się ogrody
i Związek. Winniśmy zadawać pytania o określenie się
kandydatów w kwestii przyszłości ogrodów działkowych
i niezależnego ogólnopolskiego samorządu działkowców.
Niepokój w nas budzi dotychczasowy brak jednoznacznych deklaracji w programach partii na temat gwarancji
praw działkowców, ochrony istnienia ogrodów oraz poszanowania samorządności naszej społeczności.
Dotychczas odbyte spotkania z posłami, senatorami
i kandydatami na posłów w Poznaniu i w wielu innych
miejscowościach utwierdziły nas w przekonaniu, że wielu z nich posiada duży zasób wiedzy o ogrodnictwie działkowym i naszym Związku. W spotkaniach tych brali

Koleżanki i Koledzy!
Najlepszą formą wsparcia dla kandydata, do którego
mamy pełne zaufanie jest pójście do urny wyborczej i oddanie na niego głosu. Wypełnijmy ten obywatelski obowiązek. Nasz głos będzie decydował także o przyszłości
ogrodnictwa działkowego. Wybierzmy zatem tych, którzy
dają gwarancję, że będą godnie reprezentować i bronić
ustawę o rod, interesów działkowców, ogrodów i Związku. Od nowego parlamentu zależeć będzie rozwój naszego kraju a także przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Nie zapomnijmy o tym przy urnach wyborczych!
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STANOWISKO
VIII Zjazdu Delegatów Okręgu Poznańskiego
w sprawie jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku Działkowców
Rok 2011 jest rokiem jubileuszowym, upamiętniającym
30 rocznicę powstania Polskiego Związku Działkowców.
28 czerwca 1981 r. odbył się Zjazd, który uchwalił statut
PZD i dokonał wyboru krajowych organów statutowych.
Powstanie samodzielnej i samorządnej organizacji działkowców było możliwe dzięki uchwalonej 6 maja 1981 r.
ustawie o pracowniczych ogrodach działkowych. Powołanie jednej, silnej organizacji reprezentującej wszystkich
działkowców przyczyniło się do zainteresowania społeczeństwa ruchem ogrodnictwa działkowego, a tym samym
intensywnego rozwoju ogrodów działkowych. Konsolidacja działkowców w 1981 r. nastąpiła na skutek dążeń samych działkowców i była odzwierciedleniem idei wielu
działaczy od czasów przedwojennych. Obecnie funkcjonuje blisko pięć tysięcy ogrodów działkowych, w których
działkę użytkuje prawie milion rodzin. Jest to zatem miejsce odpoczynku i rekreacji dla kilku milionów Polaków.
Ogrody pełnią rolę zieleni w miastach, a funkcjonując w
pewnej strukturze lokalnych społeczności służą budowaniu więzi rodzinnych i społecznych.
Dostrzegając potrzebę jedności działkowców, dającą
gwarancję utrzymania ogrodów działkowych w Polsce,
konieczna jest walka o prawa działkowców. Prawa zapisanego w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych,
w którym działkowcy otrzymali szansę samodzielnego decydowania o własnych sprawach. Zjednoczenie się działkowców w Polskim Związku Działkowców pozwoliło

doprowadzić do stworzenia prawnych podstaw funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce, z uwzględnieniem praw działkowców; zintegrować lokalne społeczności, co służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
oraz skupić w swoich szeregach miłośników ogrodnictwa
i osoby zainteresowane aktywnym wypoczynkiem.
Mimo ataków i chęci niektórych środowisk do likwidacji ogrodów działkowych i PZD wspólne działania nie pozwoliły zniszczyć dorobku kilku pokoleń działkowców,
którzy tworzyli ruch ogrodnictwa działkowego w naszym
kraju. Dziś przed nami stoi ważne zadanie – utrzymanie
dobrego dla ogrodów i działkowców prawa – tak, aby za
kolejne 30 lat nasze dzieci i wnuki mogły nadal korzystać
z dobrodziejstw zieleni w mieście, jaką dają ogrody działkowe.
Jubileusz 30-lecia Polskiego Związku Działkowców to
również okazja do podziękowania wszystkim, którzy
uczestniczyli w tworzeniu ruchu działkowego i budowaniu ogrodów działkowych. VIII Zjazd Delegatów Okręgu
Poznańskiego składa szczególne podziękowanie Prezesowi Naszego Związku Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu
za 30-letnią ofiarną pracę i kierowanie naszym Związkiem. Dziękujemy także naszemu Seniorowi kol. Henrykowi Cieślikowi, uczestnikowi pamiętnego Zjazdu
w 1981 r., który od 30 lat nieprzerwanie pełniąc funkcje
w organach Okręgu przyczynia się do rozwoju ogrodnictwa działkowego w Wielkopolsce.
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STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu
w sprawie niedostatków we współpracy z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie
wykonywania przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Na odbywającym się w dniu 3 lipca 1927 r. Zjeździe
przedstawicieli Towarzystw Ogrodów Działkowych powołano do życia Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Uznając ideę ogrodnictwa działkowego za niezwykle ważną dla społeczeństwa, na Zjeździe tym zostały zdefiniowane zadania dla
władz państwowych, samorządowych i Związku. Zakres
tych zadań najlepiej określa przyjęta tam dewiza:

„Miasta budują ogrody działkowe, Towarzystwa je administrują, a Państwo ochrania”
Ten trójpodział obowiązków zapewniał przez wiele lat
spokojny i zrównoważony rozwój ogrodnictwa działkowego, a przepisy prawa wzajemnie się uzupełniały dając
możliwość jednolitego ich egzekwowania. Niestety ten
okres mamy już poza sobą.
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Kiedy zastanawiamy się, gdzie i z jakich powodów tak
trudno obecnie dostrzec spójne działania tych trzech podmiotów, nasuwają się następujące wnioski:
1. W niektórych ogrodach, dotyczy to szczególnie ogrodów podmiejskich zlokalizowanych na obrzeżach wielkich miast, budowane są altany przekraczające dozwolone
wymiary.
W większości przypadków zarządy ROD zgłaszają ten
fakt Powiatowym Inspektorom Nadzoru Budowlanego.
Powolność działania tego urzędu wynikająca z niedostatków kadrowych oraz obowiązujących procedur pozwalających działkowcowi odwoływać od kolejnych decyzji
PINB powodują, że działania urzędu są nieskuteczne i tylko rozzuchwalają innych działkowców. Wieloletnie działania tych urzędów na terenie naszego Okręgu zaowocowały jednym przypadkiem wydania przez sądy wyroku o eksmisji i kilkunastoma decyzjami o rozbiórce ponadnormatywnych altan, z których żadna jeszcze nie
została wyegzekwowana. Do tej pory nie rozstrzygnięto
problemu, kto ma zapłacić za przeprowadzenie skutecznej eksmisji?
2. W przypadku stwierdzonego przez PINB nadmetrażu,
działkowiec jest wzywany do złożenia oświadczenia, że
dysponuje gruntem pod zabudowę. Zainteresowany składa takie oświadczenie, które urząd przyjmuje bez zastrzeżeń. Nie przeszkadza fakt, że PINB został powiadomiony
przez Okręgowy Zarząd, iż przedkładane oświadczenia są
nieprawdziwe, ponieważ działkowiec w takim zakresie
nie dysponuje gruntem. Urzędy nadzoru budowlanego podejmując decyzje nie respektują zapisu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, że właścicielem gruntu
rodzinnego ogrodu działkowego jest gmina lub skarb państwa, a działkowcowi wolno wybudować wyłącznie altanę na zasadach określonych w prawie budowlanym.
3. Zabudową ponadnormatywną na terenie naszych
ogrodów interesują się również niektóre Urzędy Gminne.
Szkoda tylko, że zainteresowanie to dotyczy głównie pobierania opłat za nadmetraże. Czerpiąc zyski z zasilania
swoich budżetów opłatami od ponadnormatywnych powierzchni nie czynią żadnych starań by wyegzekwować
przepisy prawa budowlanego.
4. Wytyka się naszemu Związkowi fakt zamieszkiwania na działkach, obarczając winą za taki stan rzeczy PZD.
Nie dostrzega się, że zło zaczyna się w momencie braku
skutecznej reakcji instytucji państwa na zgłoszone nadmetraże oraz starania działkowców o zameldowanie ich
na działkach. Nie ma dla urzędów znaczenia, że meldując

działkowców na terenie ROD łamią ustawę o rodzinnych
ogrodach działkowych zabraniającą zamieszkiwania w altanie, powołując się przy tym na przepisy prawa meldunkowego. Dwie różne ustawy ten sam problem traktują
zupełnie inaczej. Nie do wszystkich zatem dociera ta oczywista prawda, że „kto psuje prawo – ten psuje Państwo”.
5. Niezrozumiałe są także decyzje sądów powszechnych
zabraniające odłączania prądu od altany osobie nielegalnie
zamieszkującej na działce i w dodatku pozbawionej prawa jej użytkowania.
6. Niedostatki w działaniu urzędów i sądów, wywołują
u działkowców łamiących prawo przekonanie, że jego jedynym przeciwnikiem jest zarząd ogrodu i PZD, które mu
wszystkiego zabraniają w odróżnieniu od „pełnych zrozumienia” urzędów. A przecież to one w pierwszej kolejności powinny stać na straży obowiązującego w państwie
prawa.
7. Bulwersuje postawa Ministerstwa Infrastruktury,
w którego zakresie kompetencji jest nadzór nad prawem
budowlanym, że zamiast dbać o egzekwowanie prawa
prowadzi dyskurs nad zmianą ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. I najważniejsze, że partnerem w tej
dyskusji i koordynatorem prac jest człowiek wykluczony
ze Związku m.in. za wybudowanie na ogrodzie domu
mieszkalnego i zamieszkiwanie w nim wraz z rodziną. Nie
ma natomiast, pomimo wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa, współpracy z organizacją zrzeszającą blisko milion rodzin działkowych. Czy zdaniem Ministerstwa
o przyszłości ogrodów mają decydować naruszający prawo w imię swoich partykularnych interesów, a głos ponad
620 000 działkowców jest bez znaczenia?
VIII Zjazd Delegatów Okręgu Poznańskiego stwierdza:
Obowiązkiem organów Państwa jest dbałość o obywatela
i zapewnienie mu niezbędnych do życia warunków na
gruncie obowiązującego prawa. Sądy winny nadzorować
wykonywanie prawa. Nie czyniąc tego winny brać odpowiedzialność za skutki swoich decyzji i wyroków, a nie
zrzucać odpowiedzialności za występujące w ogrodach
nieprawidłowości na nie posiadające skutecznych narzędzi prawnych organy Związku. Koniecznym i niezbędnym warunkiem uporządkowania spraw na terenach
administrowanych przez Polski Związek Działkowców
jest uporządkowania prawa, na straży którego winny stać
wszystkie instytucje Państwa. Wtedy dewiza z 1927 roku
„Miasta budują ogrody działkowe, Towarzystwa je administrują, a Państwo ochrania” stanie się prawdziwą i dobrze służącą naszej sprawie.
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14. Informacja z IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Małopolskiego
IV Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców Okręgu Małopolskiego odbył się w dniu
14 września 2011 r. w świetlicy ROD „Dębniki” w Krakowie. W zjeździe wzięli udział delegaci wybrani podczas
Konferencji przedzjazdowych, członkowie ustępującego
Okręgowego Zarządu, Okręgowych Komisji Statutowych
oraz zaproszeni goście. Tegoroczny zjazd charakteryzował się wysoką frekwencją. Na 142 zaproszonych delegatów w Zjeździe uczestniczyło 121 osób, co stanowiło
85,21%.
Zjazd otworzyła witając gości Prezes OZM PZD – Pani Halina Kmieciak. Otwarciu towarzyszyło wprowadzenie sztandaru oraz odsłuchanie hymnu PZD. Obrady
Okręgowego Zjazdu były także doskonałym momentem
na wyrażenie słów podziękowania dla najbardziej zaangażowanych działaczy społecznych z terenu naszego województwa. Otrzymali oni złote odznaki „ Zasłużony
Działkowiec” oraz dyplomy Krajowej Rady Polskiego
Związku Działkowców.
Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców reprezentował Pan Marek Pytka –Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD. Pan Marek Pytka odczytał zebranym
list Prezesa PZD – Pana Eugeniusza Kondrackiego, w którym podziękował wszystkim społecznym działaczom za
ich trud i ofiarną pracę na rzecz działkowców, ogrodów
i związku podczas 4-letniej kadencji. Przypomniał o sukcesach jakie zostały wspólnie osiągnięte w walce o dalsze
istnienie ogrodnictwa działkowego w Polsce, wskazał także na coraz to nowsze nasilające się inicjatywy mające
ostatecznie na celu likwidację ponad 110-letniej idei. Kierując słowa pozdrowienia, prosił o dalszą nieustającą walkę o zachowanie ogrodów dla przyszłych pokoleń. Pan
Marek Pytka nawiązał także do zagrożeń ruchu działkowego w Polsce wskazując milionową rzeszę działkowców,
jako ważną siłę przebicia w obronie ustawy o ROD.
Wśród zaproszonych gości obecni byli reprezentanci
władz samorządowych: Pani Monika Piątkowska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta, Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego, Pan Bogusław Mąsior – Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego, posłowie w osobach: Pan Bronisław Dutka – poseł PSL, Pan Kazimierz
Sas – poseł SLD.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju
Miasta w swoim wystąpieniu podkreśliła słuszność zachowania ogrodów działkowych traktując je jako „zielone
płuca” miasta.
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan
Wojciech Kozak także okazał zgromadzonym swoje poparcie dla idei ogrodnictwa działkowego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Pan Bogusław Mąsior przyznał, że bardzo się cieszy,

iż jako senator mógł walczyć o dobro działkowców. Jest
przekonany, że ogrody działkowe będą trwałym elementem naszego kraju.
Poseł Bronisław Dutka po raz kolejny przypomniał, że
sprawy PZD zawsze były bliskie programowi PSL. Zaznaczył również, że w nadchodzących wyborach powinno się głosować na ludzi, którzy będą pilnować interesów
działkowców
Poseł SLD – Pan Kazimierz Sas również nawiązał do
sprawy zaskarżonej ustawy o ROD i przypomniał, że już
w 2005 roku były zakusy na odebranie ogrodów działkowych.
W części merytorycznej zjazdu zebrani wysłuchali stanowisk w sprawach: Jubileuszu 30-lecia PZD – Pani Zdzisławy Królczyk, współpracy z samorządami lokalnymi
– Pana Czesława Kokoszy, zagrożeń ustawy o ROD – Pani Anny Kozyry, wyborów parlamentarnych – Pani Marzeny Smęder, celowości zwołania II Kongresu PZD
– Pani Ewy Błachut, stanowiska Prokuratora Generalnego – Pana Mieczysława Wichra, apelu do komitetów wyborczych – Pana Tadeusza Sipczyńskiego, rezolucji
w sprawie obrony ustawy o ROD – Pani Prezes Haliny
Kmieciak oraz referatu o roli ROD w ekosystemie miast
– Pana Stanisława Skrzypka.
Zebrani wysłuchali także referatu Prezesa OZM PZD –
Pani Haliny Kmieciak, a także programu działania na kadencję 2011–2015.
Zjazd przyjął wszystkie dokumenty i uchwały:
– zatwierdzone sprawozdania za kadencję – Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej,
– 6 stanowisk,
– rezolucja w sprawie obrony ustawy o ROD,
– apel do komitetów wyborczych,
– referat na temat „Rola ROD w eko - systemie miast”,
– absolutorium dla ustępującego Okręgowego Zarządu
Małopolskiego PZD,
– program działania OZM PZD na rozpoczynającą się
kadencję.
Zostały wybrane nowe organy: Okręgowy Zarząd Małopolski w liczbie 39 osób, Okręgowa Komisja Rewizyjna w liczbie 9 osób i Okręgowa Komisja Rozjemcza w
liczbie 9 osób. Wybrano także 16 delegatów na Krajowy
Zjazd Delegatów w Warszawie.
Prezesem OZM Polskiego Związku Działkowców została wybrana Pani Halina Kmieciak, wiceprezesem została wybrana Pani Ewa Błachut i Zdzisława Królczyk,
skarbnikiem Pan Edmund Gmitruk, sekretarzem Pani
Marta Czaja. Prezydium OZM będzie liczyło 9 osób. Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrana została Pani Maria Lubecka, a Przewodniczącą Komisji
Rozjemczej – Pani Lucyna Wajda.
Pani Prezes Halina Kmieciak podziękowała zebranym
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za dokonanie wyboru oraz zapewniła o dalszej intensywnej pracy Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w za-

kresie bieżącej działalności Okręgu oraz obrony ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezes OZM PZD
/-/ Halina Kmieciak

STANOWISKO
IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Małopolskiego
z dnia 14 września 2011
w sprawie zbliżających się wyborów parlamentarnych
W najbliższym czasie kończy się kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres zbliżających się wyborów jest chwilą określania
przez partie polityczne stanowisk w najistotniejszych kwestiach życia społecznego, a do takich między innymi należy istnienie ogrodów rodzinnych na dotychczasowych
zasadach. Kampania wyborcza służy nie tylko do przedstawienia się poszczególnych kandydatów, ale przede
wszystkim zadeklarowania przez nich ich światopoglądu
oraz propozycji na rozwiązanie problemów istotnych dla
obywateli. Wysłuchajmy zatem publicznych wypowiedzi,
w jaki sposób przyszli posłowie chcą gospodarować w naszym kraju; czy doceniają ogromną dla społeczeństwa rolę rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku
Działkowców oraz czy popierają istnienie ich w obecnej
formie. Podejmujmy więc mądre i wyważone decyzje dotyczące kandydatów na posłów i senatorów, głosujmy na
tych, którzy nas rozumieją i nam sprzyjają. Społeczność
nasza stoi po raz kolejny przed ogromnym problemem:
jest nim niekorzystna dla nas opinia Marszałka Sejmu z
dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wniosku byłego
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do
Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności
z Konstytucją RP zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. W stanowisku tym zawarte jest stwierdzenie, że cztery artykuły
naszej Ustawy: art. 10, art. 17 ust.2, art. 18 i art. 24 są niezgodne z Konstytucją RP i zdaniem Sejmu winny być
uchylone. Uznanie tych zapisów za niekonstytucyjne
oznaczać będzie bezpowrotne usunięcie niezwykle istotnych gwarancji prawnych zabezpieczających słuszne inte-

resy miliona polskich rodzin użytkujących działki w naszych Ogrodach. W ogromnie trudnej sytuacji znajdą się
działkowcy w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie występuje narastanie roszczeń do gruntów i istnieje groźba
likwidacji tych Ogrodów.
Marszałek sejmu zawarł stwierdzenie w „Uwagach
Końcowych”, że ewentualne orzeczenie Trybunału zgodne z jego wnioskiem będzie musiało skutkować przebudową obecnie obowiązującej Ustawy o ROD lub też dokonaniem wyboru nowej koncepcji unormowania tworzenia
i użytkowania ogrodów działkowych. Oznacza to ni mniej
ni więcej tylko likwidację Polskiego Związku Działkowców i rozbicie ogólnopolskiego samorządu działkowców.
Nasza organizacja obchodzi obecnie 30-lecie: przez 30 lat
skutecznie nas chroniła, pomagała w rozwiązaniu najistotniejszych problemów i tworzyła przepisy prawne, pomagające stworzyć strukturę związku w obecnym kształcie.
Dziś ustawodawca usiłuje podważyć kolejne paragrafy
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, co ma nas
pozbawić praw zagwarantowanych.
Walka z naszym Związkiem i ciągłe propozycje zmian
ustawodawczych mające „uszczęśliwić” działkowców,
zmierzają jedynie do zlikwidowania naszego związku
i całkowitego pozbawienia ochrony terenów zajętych
przez ogrody działkowe i samych działkowców. Apelujemy też do wszystkich Państwa o dalsze zbieranie podpisów w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku nie tylko wśród działkowców, członków ich rodzin, ale także wśród sąsiadów,
współpracowników i wszystkich sympatyków ruchu
działkowego.
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STANOWISKO
IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Małopolskiego
z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie Jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku Działkowców
Polski ruch ogrodnictwa działkowego ma swój początek
w tym samym okresie, co w Europie. Potwierdza to powstanie ogrodów w 1897 roku w Grudziądzu.
Ówczesne ogródki były często miejscem kultywowania
polskiej myśli narodowej. Ruch ogrodnictwa działkowego stracił swą suwerenność wraz z uchwaleniem 9 marca
1949 roku ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. Ustawa ta podporządkowała ogrodnictwo działkowe związkom zawodowym. Jednak wśród działkowców
istniała potrzeba wspólnego działania i włączenia się w
organizację. W bieżącym roku ruch ogrodnictwa działkowego obchodzi Jubileusz 30-lecia powstania Polskiego
Związku Działkowców organizacji niezależnej, samodzielnej i samorządnej.
Powstanie związku było możliwe w wyniku przemian
społeczno-politycznych zapoczątkowanych w 1980 roku
i oddzieleniu się od ówczesnych związków zawodowych.
Dzięki inicjatywie założycieli związku w dniu 6 maja
1981 roku Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, a w następstwie tego aktu IX Krajowy
Zjazd Delegatów POD obradujący w dniu 28 czerwca
1981 roku przyjął I Statut Polskiego Związku Działkowców i wybrał krajowe organy PZD. Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych po raz pierwszy w pełni
określiła i zabezpieczyła prawa działkowca umożliwiając
rozwój ogrodnictwa działkowego.
W latach 80 nastąpił największy w Polsce rozwój ogrodów działkowych.
Z chwilą ustanowienia przemian ustrojowych kończy
się okres rozwoju, a zaczyna okres walki o zachowanie
praw działkowców, samodzielności i samorządności. Ten
okres to ciągła walka o istnienie ogrodów, zachowanie
uregulowań prawnych zawartych w ustawie o pracowniczych ogrodach działkowych, a następnie rodzinnych
ogrodach działkowych, która trwa do dzisiaj. 20-letni
okres walki o prawa działkowców, ogrodów i Związków
wzmocnił Polski Związek Działkowców.

Okres walki zaowocował większym zjednoczeniem
działkowców wokół idei istnienia ogrodów działkowych.
Obecnie z okazji Jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku
Działkowców jesteśmy dumni z rodzinnych ogrodów
działkowych. Ogrody, to nie tylko warzywniaki, to zielone płuca naszych miast powstałe często na nieużytkach
i wysypiskach śmieci.
Obecnie Rodzinne Ogrody są miejscami odpoczynku
i oazą spokoju dla emerytów i rencistów. Dają też dzieciom i wnukom możliwość zdrowego wypoczynku, integrują i wzmacniają więź wielopokoleniowej rodziny.
W wielu ogrodach poprzez nawiązywanie współpracy
z organizacjami społecznymi tworzone są kluby dziennego pobytu seniora.
Umożliwia to integrowanie się ludzi starszych często samotnych. Nie zapomina się też o najmłodszych mieszkańcach naszych miast. W ogrodach organizowany jest Dzień
Dziecka, umożliwia się maluchom z przedszkoli poznawanie rozwoju przyrody poprzez zapraszanie do uczestnictwa w pielęgnacji roślin .Ogrody działkowe są otwarte
dla miejscowej społeczności.
Dostrzegają to włodarze miast i gmin, zwłaszcza mniejszych, którzy z życzliwością odnoszą się do naszego ruchu. Są też w naszych miastach próby zdyskredytowania
naszej organizacji w oczach opinii publicznej celem pozyskania gruntów pod cele komercyjne. Możemy być dumni z naszej organizacji, która skutecznie przełamuje
przeszkody i służy działkowcom i ogrodom.
Jubileusz 30-lecia Polskiego Związku Działkowców to
także Jubileusz inicjatora i twórcy naszego Związku – Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, który swym zaangażowaniem i uporem dążył przez ten okres do obrony
praw działkowców, ochrony i rozwoju ogrodów.
IV Okręgowy Zjazd Małopolski za tę postawę składa
serdeczne podziękowania, życząc zdrowia i dalszej wytrwałości w pracy.
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STANOWISKO
IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Małopolskiego
z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi
IV Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Małopolskiego
Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że funkcjonowanie i rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych służących społeczeństwu miast leży nie tylko w interesie
samej organizacji, ale winien znaleźć poparcie lokalnych
władz samorządowych.
Ogrody działkowe to zielone tereny, które wzbogacają
miejski krajobraz, tworzą zdrowe i przyjazne dla mieszkańców otoczenie, to zielone płuca miast, tworzące miejscowe ekosystemy.
Powstawały najczęściej na terenach zdegradowanych,
najsłabszych klasach gruntów, nie rzadko na miejskich
wysypiskach. Doprowadzenie gleby do użytkowania trwało niekiedy latami.
Dzisiaj tereny ogrodów tworzą oazy zieleni z infrastrukturą techniczną w postaci ogrodzeń, małej zabudowy – altanami, sieci wodociągowej i elektrycznej, poprzecinane
systemem alejek i dróg.
Ogrody od zarania istnienia służą zaspokajaniu potrzeb
socjalnych rekreacyjnych rodzin, sprzyjają integracji społecznej, stanowią formę rehabilitacji, są wsparciem dla bu-

dżetu licznej grupy użytkowników działek. W ustawie
o ROD z 8 lipca 2005 r. ustawodawca określił rodzinne
ogrody działkowe jako obiekty użyteczności publicznej.
IV Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Małopolskiego
docenia dotychczasowe działania samorządów lokalnych
dla rozwoju ogrodów działkowych, które przekładają się
na ulepszenie funkcjonowania ogrodów działkowych.
Niestety nie wszystkie samorządy lokalne rozumieją rolę i znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych, niektóre postrzegają grunty ogrodów jako źródło zysku, chcą
przeznaczyć je na cele komercyjne.
Należy podkreślić, że działkowcy jako społeczność
miast i gmin czują potrzebę rozwoju, nie są przeciwni komunalnym inwestycjom, ale pragną również mieć możliwość pracy i wypoczynku w przyjaznym środowisku.
Okręgowy Zjazd Delegatów jako kontynuator ruchu
ogrodnictwa działkowego w Małopolsce liczącego blisko
80 lat stoi na stanowisku, że należy kontynuować działania celem rozwijania współpracy z samorządami na rzecz
rozwoju i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, które służą lokalnej społeczności.
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Kraków, dnia 14 września 2011r.

APEL
IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Małopolskiego
z dnia 14 września 2011 r.
Do Komitetów Wyborczych Kandydatów na Posłów i Senatorów RP oraz Klubów Parlamentarnych
Przedstawiciele 32 tysięcznej rzeszy działkowców
z Okręgu Małopolskiego obradujący na IV Okręgowym
Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców
w Krakowie pokładając nadzieje iż rozsądek, wiedza i mądrość przyszłych Parlamentarzystów pozwoli na obiektywne spojrzenie na sprawy działkowców, apelują do
wszystkich kandydatów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitejpolskiej.

Polski Związek Działkowców powstały na fali przemian
i ruchów solidarnościowych w 1981 roku jako demokratyczna i samorządna organizacja działkowców, która uwolniła się z centralnego podporządkowania i kierowania
tworząc niezależne struktury organizacyjne przejęła tradycje ogrodów działkowych z okresu międzywojennego.
Przez 30 lat doskonaliła swoje struktury i prawo związkowe, umożliwiając w 2005 roku przystąpienie do Związku nie tylko określonym grupom społecznym, którym
przydzielano działki pracownicze lecz wszystkim obywatelom Rzeczyposolitej i ich rodzinom.
Możliwość taką stworzyła ustawa „o rodzinnych ogrodach działkowych” gwarantująca bezpieczeństwo ogrodom i działkowcom. Nie dajcie się Państwo zwieść manipulacjom przy ustawie mającym „niby” poprawić status

Panie i Panowie,
W prowadzonej kampanii wyborczej, planach programowych jak i późniejszej pracy w Parlamencie nie zapominajcie o ponad milionowej rzeszy działkowców, którzy
w październikowych wyborach do Sejmu i Senatu RP udadzą się do lokali wyborczych na terenie całej Polski.
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działkowca i struktury organizacyjne związku. Każda
zmiana polegająca na rozdrobnieniu struktur związkowych oraz podporządkowania ich na szczeblach gminy
czy też „uwłaszczenia działkowców” prowadzi do upadku ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Stanowisko w sprawie obrony ustawy z 2005 roku poparło 623 tysięcy działkowców zrzeszonych w Polskim
Związku Działkowców.
W dniu 22 września na II Krajowym Kongresie Polskiego Związku Działkowców w Warszawie na który serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów, przekażemy
swoje obawy i stanowiska w tej sprawie.

My działkowcy Okręgu Małopolskiego opowiemy się
za tymi, którzy nie pozwolą zniszczyć blisko 120-letniej
tradycji ogrodnictwa działkowego.
Nie pozwolimy pozbawić rzeszy ludzi mniej zamożnych
oraz ich licznych rodzin możliwości aktywnego wypoczynku jedynie za cenę przynależności do Polskiego
Związku Działkowców, organizacji która w świetle przepisu ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku „o rodzinnych ogrodach działkowych” ustanawia na rzecz swoich członków
bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Kraków, dnia 14 września 2011r.

STANOWISKO
IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Małopolskiego
w Krakowie z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie celowości zwołania II Kongresu Polskiego Związku Działkowców.
Uchwalenie przez Sejm w 2005 roku Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych było wspaniałym
aktem dla milionowej liczby działkowych rodzin
Niestety radość trwała krótko. Uchwalone prawo dla
działkowców stało się celem ataku grup polityków, którzy pod płaszczykiem tzw. uwłaszczenia działkowców
chcieli swoimi propozycjami ustawowymi, rozbić PZD,
zniszczyć i zdusić ruch ogrodnictwa działkowego.
Po blisko 20-letnich zakusach na naszą organizację,
w ostatnich latach doszło do oczywistej walki działkowców o swoje prawa. Ta walka, to tony papieru zapisanego
apelami, stanowiskami, wystąpieniami, listami indywidualnych działkowców. W obronie ustawy występowały także walne zebrania ROD. Ich waga jest nie do przecenienia,
ponieważ to właśnie najwyższy organ w ogrodzie skupiający największą ilość uczestników, dawał wyraz solidarności w obronie ustawowych praw.
W 2009 roku kiedy narastało realne zagrożenie zastąpienia naszej ustawy jakimś bublem, Krajowa Rada PZD
zwołała po 28 latach istnienia Związku pierwszy w historii Kongres. Była to konieczność najwyższa, jak wtedy
myśleliśmy. Dzisiaj znaleźliśmy się w o wiele groźniejszej sytuacji. Prawa działkowców znowu zostały zakwestionowane, tym razem przez Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego, którego popiera Prokurator Generalny
i Sejm, ten sam który to prawo ustanowił.
Ustawa o ROD stała się zagrożona jak nigdy dotąd.

Uchylenie jej to utrata na zawsze praw, które działkowcy
otrzymali od państwa polskiego. To samo państwo chce
nam te prawa odebrać, doprowadzić do likwidacji Związku, a w efekcie ogrodów. Utwierdzającym nas w przekonaniu jest fakt, że na setki tysięcy apeli i wystąpień nikt
z adresatów nie odpowiedział przecząco, a milczenie to
potwierdza.
W obliczu najwyższego zagrożenia, Krajowa Rada PZD
zaniepokojona przyszłością ogrodów i działkowców podjęła decyzję o zwołaniu w Warszawie II Kongresu PZD
w dniu 22.09. br.
W II Kongresie PZD wezmą udział członkowie organów krajowych i okręgowych, delegaci na okręgowe zjazdy, prezesi ROD, przewodniczący komisji rewizyjnych
i rozjemczych, instruktorzy SSI, działkowcy, którzy rozpoczynali 30-lecie Związku w 1981 roku. Wszyscy wymienieni, a będzie ich 4 tysiące, wyrażą swoje oczekiwania przedstawicielom władz państwowych, posłom, senatorom i samorządowcom.
Działkowcy powiedzą o najistotniejszych sprawach,
a także będą oczekiwali na złożenie deklaracji wobec ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
IV Zjazd Okręgu Małopolskiego w Krakowie popiera
zwołanie II Kongresu PZD.

Przewodniczący Zjazdu
/-/
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

– Stanowisko IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Małopolskiego w sprawie stanowiska Prokuratora Generalnego przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniu dotyczącym ustawy o ROD zamieszczone zostało w Biuletynie Specjalnym Nr 11.
– Rezolucja IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Małopolskiego w sprawie obrony ustawy o ROD zamieszczona została w Biuletynie Specjalnym Nr 11.

15. Informacja z IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Legnicy
worska przedstawiła sprawozdanie komisji za okres kadencji zawierające pozytywną ocenę całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Okręgowego Zarządu
PZD, wnioskując o udzielenie absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej Tadeusz Madetko przedstawił
sprawozdanie z działalności komisji za okres kadencji.
Przewodniczący Komisji Mandatowej Stanisław Tomaszek zapoznał uczestników Zjazdu z protokołem Komisji
Mandatowej. Stwierdził, że na 156 wybranych podczas
walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD delegatów, w Zjeździe uczestniczyło 109 delegatów, co stanowi 69,9%. Zatem Zjazd jest prawomocny i uprawniony do
podejmowania uchwał i stanowisk. Przystąpiono do dyskusji. W pierwszej kolejności udzielono głosu zaproszonym gościom, posłom na Sejm RP Ryszardowi Zbrzyznemu i Elżbiecie Zakrzewskiej z SLD. Padło z ich ust wiele ciepłych słów pod adresem naszej organizacji, jej członków i idei ogrodnictwa działkowego. Wskazali, że ruch
ogrodnictwa działkowego ma w Polsce wieloletnią tradycję i nie pozwolą „nawiedzonym budowniczym IV RP”
na rozmontowanie prężnej, dobrze funkcjonującej organizacji. Podkreślili, że od 1990 r. SLD nie zmieniło zdania
na temat funkcjonowania PZD. Następnie przystąpiono
do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami Okręgowego Zarządu PZD, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej
oraz założeniami tematycznymi w Programie działania na
kadencję 2011–2015. W dyskusji głos zabrało 10 uczestników Zjazdu. Padło wiele pozytywnych opinii na temat
osiągnięć ustępujących władz, realizacji przyjętych zadań
i zaangażowania. Wskazano na zmiany w sposobie kierowania OZ PZD i zaproponowanego programu działania
na nową kadencję. Wskazano na potrzebę pozyskania do
wszystkich struktur Związku ludzi młodych, wykształconych i zaangażowanych, wprowadzenie organizacji
w XXI wiek, co pozwoli na jeszcze prężniejsze jej rozwijanie się. Położenie dużego nacisku na możliwie najlepszą współpracę z lokalnymi samorządami terytorialnymi
i pozyskiwanie pomocy dla ROD, m.in. ze środków UE.
Przedstawicielowi Krajowej Rady PZD przedstawiono
wniosek o dokonanie analizy prawa związkowego i wprowadzenia ewentualnych zmian w celu lepszego dostosowania go do potrzeb użytkowników działek. Wskazano
również na potrzebę przyjrzenia się problemowi pozyski-

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu legnickiego odbył się w dniu 14 września 2011 r. w odświętnie udekorowanej sali konferencyjnej Hotelu Qubus w Legnicy.
Zjazd rozpoczął się o godzinie 11.00. Obrady otworzyła
Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy Krystyna
Gizicka-Krasińska.
Na wstępnie odśpiewano hymn Państwowy oraz hymn
Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Następnie Prezes OZ PZD przywitała przybyłych
delegatów, członków ustępujących władz oraz zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciel Krajowej Rady PZD, Wiceprezes Krajowej Rady
PZD Wincenty Kulik, Honorowy Prezes OZ PZD w Legnicy Elżbieta Dziedzic, posłowie na Sejm RP Elżbieta
Zakrzewska, Norbert Wojnarowski i Ryszard Zbrzyzny
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej
Grzmielewicz.
Wiceprezes Krajowej Rady PZD Wincenty Kulik wręczył dyplomy przyznane przez Krajową Radę PZD dla
wyróżnionych działaczy PZD za zasługi dla rozwoju
ogrodnictwa działkowego w ostatnim 30-leciu oraz za wybitne zasługi w okresie 4-letniej kadencji. Następnie głos
zabrała Prezes OZ PZD w Legnicy wygłaszając referat
okolicznościowy. Podsumowała upływającą kadencję,
podkreślając jej trudy wynikające z walki o obronę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Podziękowała
wszystkim działaczom za podjęty wysiłek i społeczną pracę oraz zaangażowanie. Stwierdzając, że zagadnienia i
kierunki działań w minionej kadencji były zrealizowane,
co zawarte jest w sprawozdaniu. W dalszej kolejności dokonano wyboru dwóch Przewodniczących Zjazdu oraz
Prezydium Zjazdu w liczbie 9 członków. Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu obrad dokonano wyboru komisji zjazdowych, które przystąpiły do pracy.
Wiceprezes Krajowej Rady PZD Wincenty Kulik odczytał list Prezesa Krajowej Rady Eugeniusza Kondrackiego
skierowany do delegatów i uczestników Zjazdu. Swój list,
w dowód uznania i podziękowania, skierowany do uczestników Zjazdu oraz działkowców i działaczy, z którymi łączy 30 lat powstania Polskiego Związku Działkowców,
odczytała Honorowa Prezes OZ PZD Elżbieta Dziedzic.
Referat sprawozdawczo-programowy wygłosiła Prezes
Okręgowego Zarządu PZD Krystyna Gizicka-Krasińska.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Anna Ja79

wania środków UE na potrzeby ROD. Następnie głos zabrał Wiceprezes Krajowej Rady Wincenty Kulik odnosząc
się do głosów podniesionych w dyskusji. Wyjaśnił m.in.
formę i scenariusz przebiegu II Kongresu PZD, dlaczego
zrezygnowano z przemarszu pod Sejm RP. Podkreślił, że
wszystkie podniesione w dyskusji kwestie przekaże Krajowej Radzie PZD, która dokona ich oceny pod względem
merytorycznym, a w jego ocenie wiele z nich zasługuje
na uwagę. Podziękował ustępującym władzom za 4-letnią
kadencję. Jednocześnie życzył delegatom owocnych wyborów nowych władz. Następnie głos zabrała Prezes
Okręgowego Zarządu PZD Krystyna Gizicka-Krasińska,
odnosząc się do głosów podniesionych w dyskusji, m.in.
w sprawie współpracy z samorządami terytorialnymi, pozyskiwania środków z funduszy UE i zasad działania kolegiów prezesów, ich roli w działaniu ROD i Okręgowego
Zarządu PZD. Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium, podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdań z
pracy komisji rewizyjnej i rozjemczej oraz przyjęciu programu działania na lata 2011–2015. Następnie podjęta została uchwała w sprawie ustalenia liczebności organów
okręgowych: OZ PZD – 29 członków, Okręgowa Komisja Rewizyjna – 9 członków i Okręgowa Komisja Rozjemcza – 7 członków. Przewodniczący Komisji Wyborczej

zaproponował kandydatów do nowych władz organów,
część kandydatur padła z sali. Zdecydowaną większością
głosów wybrany został skład Okręgowego Zarządu PZD,
Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji
Rozjemczej. W wyniku ukonstytuowania się nowych organów Prezesem Okręgowego Zarządu PZD został Antonii Molka, członek Prezydium OZ PZD w minionej
kadencji, Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej została Marianna Kozikowska delegat ROD Chemik
w Bolesławcu, a Przewodniczącym Okręgowej Komisji
Rozjemczej Jan Mikołajczak delegat ROD Pod Pająkiem
w Legnicy, członek tej komisji w minionej kadencji. Zjazd
wybrał ponadto 18 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie.
Bardzo wzruszającym i miłym akcentem było podziękowanie najstarszemu działaczowi i członkowi PZD Panu
Kazimierzowi Kozakowi za wieloletnią działalność społeczną, który otrzymał dyplom od Prezesa PZD wraz z
wiązanką kwiatów od delegatów. Na zakończenie Zjazdu
głos zabrał nowo wybrany Prezes OZ PZD Antonii Molka dziękując za wybór, gratulując wszystkim nowo wybranym. Obrady Zjazdu zamknął przewodniczący Zjazdu
Jerzy Anulewicz dziękując przybyłym gościom i delegatom za aktywny udział w Zjeździe.
Opracowała
Dyrektor Biura OZ PZD w Legnicy
/-/ inż. Elżbieta Dziedzic

STANOWISKO DELEGATÓW
uczestniczących na IX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w Legnicy
dnia 14 września 2011 r.
w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
Polski społeczny ruch ogrodów działkowy ma autorytet, właściwą rangę społeczną nie tylko w Polsce, ale również na niwie międzynarodowej. Działacze reprezentujący
rodzinne ogrody działkowe z okręgu legnickiego mają ponadprzeciętną osobowość, by w sposób tak wrażliwy przyczyniać się do samorealizacji i lepszej samoorganizacji,
nawzajem się wspomagając, umacniając funkcję służebno-usługową. Z powierzonego mandatu zaufania jako w
pierwszej kolejności sami będąc działkowcami pracują na
rzecz drugich, pełniąc funkcję w strukturach Związku,
bezpłatnie i honorowo. Dlatego z punktu widzenia społecznego i z upoważnienia członków rodzinnych ogrodów
działkowych oczekują z niecierpliwością, że nasza społeczna, masowa organizacja nie będzie traktowana przez
rządzących instrumentalnie oraz jako zaplecze polityczne
jakiejkolwiek partii.
Polska jako kraj budującej demokracji musi zagwaranto-

wać wszystkim równość oraz jednakowe prawa dla funkcjonowania społecznych organizacji, ale niepowstających
kosztem dorobku innych. Mocno i głośno akcentujemy, że
nie jesteśmy tworem niekonstytucyjnym, że nie jesteśmy
powołani dla siebie, służymy i pomagamy tym, którzy amatorsko zajmują się ogrodnictwem, dzielą się owocami swojej pracy w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Mamy ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która w pełni jest ułożona konstytucyjnie. Nikomu działkowcy i ustawa nie szkodzi i nie odbiera uprawnień do
stanowienia również prawa miejscowego w zakresie rozwoju miast, o co najczęściej jesteśmy oskarżani, że hamujemy budownictwo. Wszystkie interesy trzeba pogodzić
pod jednym warunkiem, że zainteresowane strony po prostu usiądą do stołu i będą rozmawiać, przedstawiając mądrze i rozsądnie argumenty.
Działacze naszego Związku są ludźmi kompromisu,
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otwarci na merytoryczną dyskusję i dialog w procesie rozwoju miast, zastosowując procedurę likwidacyjną wynikającą z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie
będziemy godzić się na usuwanie ogrodów pod każdym
pretekstem, stawiając Związek przed faktem dokonanym.
Uregulowane zagadnienia zawarte w ustawie to przede
wszystkim wzmocnienie pozycji prawnej indywidualnego
działkowca.
Dlatego broniąc ustawy, bronimy nabyte prawa, bronimy egzystencji działkowca. Bezpiecznie wyartykułowana pozytywna rola ogrodów w urbanistyce i ekosystemie
miast i gmin przesądziła, że w ustawie nadano im status terenów zielonych oraz objęte zostały szczególną ochroną
przewidzianą w przepisach o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, a także w przepisach o ochronie przyrody
i ochronie środowiska Same mechanizmy prawne zapisane w ustawie o ROD bez powszechnej ich akceptacji przez
członków Związku oraz działaczy i okazanie szacunku dla
własnego dorobku społecznego, może spowodować, że
chwilowo odłożony do szuflady kolejny projekt ustawy
PiS-u oraz Platformy Obywatelskiej w nowym Sejmie
może uzyskać większościowe poparcie i wyeliminuje
z obiegu prawnego naszą ustawę, na którą czekaliśmy.
My Delegaci uczestniczący w IX Okręgowym Zjeździe
oświadczamy, że nie pozwolimy na kolejne eksperymenty prawne, które zmierzają do przekształcenia ogrodów
w wspólnoty, by łatwiej prowadzić swobodny obrót ziemią Nie godzimy się na naprawianie krzywd innym, na
wzbogacanie bogatych, wyrządzając krzywdę działkowcom. Wprowadzone pojęcie „rodzinne ogrody działkowe”
trafnie oddaje ich charakter i funkcje. Dlatego jak jedna
rodzina, będziemy stać murem w obronie ustawy. Nazwa
i tytuł ustawy są zgodne z nazewnictwem stosowanym w
europejskiej organizacji, której jesteśmy członkiem a zrzesza ona prawie wszystkie rodzinne ogrody działkowe

w Krajach Unii Europejskiej. Apelujemy do najwyższych
władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz administracji i samorządów terytorialnych, nie odbierajcie nam działkowcom prawa do samodzielności, do decydowania o tym, co
nam służy, a co nam przeszkadza w codziennej społecznej
pracy oraz w uprawie i użytkowaniu działki. Przez 20 lat
udowadniamy, że Polski Związek Działkowców jest potrzebny w naszej ojczyźnie tak jak ogrody w krajach europejskich.
Prosimy, pozostawcie naszą organizację w spokoju Mamy dość obrazy, poniżania i straszenia oraz ciągłego
wzniecania niepokojów. Niech rozsądek i szacunek dla
drugiego człowieka oraz wsłuchiwanie się w głosy społeczeństwa stanowią podstawowe kryteria przed podejmowaniem decyzji w stanowieniu prawa w tym dla obywateli, którzy są działkowcami, członkami Polskiego
Związku Działkowców z własnej a nieprzymuszonej woli. Niech obowiązująca ustawa z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych służy obecnym członkom
PZD oraz następnym pokoleniom.
Tym, którzy tworzyli naszą ustawę bardzo dziękujemy
i wierzymy, że razem z nami bronią jej, tym, którzy respektują i szanują nasze prawa oraz obowiązki z niej wynikające również dziękujemy, a tym, którzy nie chcą
pomagać organizacji uprzejmie prosimy – nie przeszkadzajcie! Będziemy bardzo wdzięczni.
Oświadczamy, że na głosy działkowców w najbliższych
wyborach parlamentarnych mogą liczyć wyłącznie kandydaci, którym jest bliska idea ogrodnictwa działkowego
i razem z nami bronią naszej ustawy i wspierają nas
w działaniach.
Stanowisko kierujemy do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Premiera Rządu, Przewodniczącego
Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich.
Delegaci oraz zaproszeni goście uczestniczący w IX
Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w Legnicy
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LIST OTWARTY
Delegatów na IX Okręgowym Zjeździe Delagatów PZD w Legnicy
do działkowców i ich rodzin z okręgu legnickiego z okazji trzydziestolecia ustawy o pracowniczych
ogrodach działkowych z dnia 6 maja 1981 r.
i na przyszłość, jakie znaczenie i rolę do spełnienia mają
struktury, komu służymy i będziemy służyć realizując statutowe cele i zadania. To w największym skrócie odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie miała i ma do dziś
ustawa z 6 maja 1981 r. Ten historyczny dokument został

30 lat minęło jak 1 dzień. Jak wiele przez ten okres
zmieniło się na dobre w naszym ruchu działkowym. Odzyskaliśmy samodzielność, samorządność, a przede
wszystkim prawo do decydowania o nas samych o tym,
jaki ma mieć program działania nasza organizacja na dziś
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uchwalony, kiedy inne organizacje, związki zawodowe,
partie polityczne szukały miejsca w Polsce, by móc dalej
funkcjonować.
My działkowcy, otrzymując akt prawny, tak nowoczesny pod względem przepisów prawnych, które zostały zawarte w ustawie na miarę ówczesnych lat, wróciliśmy do
swoich korzeni i tradycji. Zagwarantowała ona nam prawa i ich ochronę. Pod jej rządami działaliśmy spokojnie
a pracownicze ogrody działkowe powstawały w rekordowym tempie i dziś trudno sobie wyobrazić, że niechciane, zdewastowane grunty były zagospodarowane w podstawowe urządzenia służące członkom Polskiego Związku Działkowców. Budowaliśmy ogrody z marszu – to nie
slogan, to była rzeczywistość.
Należy i jest obowiązkiem przytoczyć kilka liczb z tamtego okresu dotyczące ówczesnego Wojewódzkiego Zarządu PZD w Legnicy:
– koniec 1980 r. powierzchnia ogrodów wynosiła 748,53
ha, ich liczba to 71 a działkowców 21 846 tys.
Wdrożenie uchwały rządowej nr 50 w sprawie rozwoju
ogrodów działkowych na łata 1982–1985 i uchwały nr 51
w sprawie zakładów patronackich, które zostały zobligowane do udziału w budowie ogrodów, świadczące pomoc
finansową i rzeczową, podpisując z WZ PZD umowy patronackie, co przyczyniło się, że na koniec 1985 r. powierzchnia ogrodów w byłym województwie legnickim
wyniosła 1280,74 ha, liczba zarządów 116, a członków
PZD przybyło o 5068, w byłym województwie jeleniogórskim przybyło 2100 członków, 17 ogrodów a areał poszerzył się o 270 ha. Nie sposób jest odtworzyć przebiegu
działań, mobilizacji szerokiego aktywu w terenie w kilku
zdaniach. Determinacja, jak również poczucie obowiązku, by sprostać nowym zadaniom, bo przecież kandydaci
na działkowców wytypowani i rekomendowani przez zakłady pracy oczekiwali na swoje wymarzone m2 ziemi, by
urządzać od podstaw działki, przyniosło oczekiwane efekty. Nikt dziś nie uwierzy, jaka była presja na kierownictwa
WZ PZD w Legnicy i Jeleniej Górze ze strony zakładów
pracy, by oczekującym jak najszybciej nadać prawa członkowskie i prawa do użytkowania wylosowanej działki.
Dla przypomnienia, ustawa w niezmienionym pod
względem przepisów w niej zawartych przetrwała do
1995r. W minionym okresie nikt z nami nie prowadził
walki, nikt nie atakował, nikt nie wciągał Związek do politycznej gry, działkowcy byli spokojni, bezpieczni, pracując na działce, nie myśleli o jakichkolwiek zagro-

żeniach. Polityka nie górowała nad aspektem życia społecznego w naszych ogrodach, wręcz odwrotnie, dostrzegano rolę i znaczenie ogrodów działkowych w sferze
działalności socjalnej i wypoczynkowej dla społeczeństwa, którą po dzień dzisiejszy wypełniają. O ówczesnych
działaniach i sukcesach oraz pracy społecznej tysięcy działaczy w Polsce i z okręgu legnickiego, którzy są wśród
nas, należy pamiętać, bo oni byli świadkami, jak powstawały nasze ogrody w ostatnim 30 leciu istnienia Polskiego Związku Działkowców, dzięki uchwalonej ustawie
przez Parlament.
Musimy również pamiętać, że każdy członek Związku
i jego rodzina, tworząc wspólną historię w minionym
30-leciu zasługuje na słowo dziękuję. Szczególnie odnosimy się z szacunkiem do tych działkowców, którzy mają
wkład w urządzaniu ogrodów działkowych uczestnicząc
w pracach na rzecz ogrodu, a powstałych w latach
1982–1985 i są razem z nami po dzień dzisiejszy. Tą piękną rocznicę 30 lat w naszym okręgu obchodzi 11 rodzinnych ogrodów: „Szklana Wata” Zgorzelec, „Wrzos”
Gromadka, „Pod Dębami” Lubin, „Dolinka” Ścinawa,
„Zarzecze” Wleń, „Pszczółka Maja” Jawor, „Zacisze”
Głogów, „Lubczyk” Lubin, „Pod Akacją” Lubin, „Wodnik” Legnica, „Ceramik” Kunice.
Działaczom byłym i obecnym wymienionych rodzinnych ogrodów działkowych, którzy byli bezinteresowni
i oddani w pracy społecznej, służąc innym, należny jest
szacunek i wdzięczność.
Nie będzie przesadą, że ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych z 6 maja 1981 r. nazwiemy „matką”,
która stworzyła fundamenty dla istnienia Polskiego
Związku Działkowców, wydała na świat owoce w postaci przywróconych terenów przyrodzie i środowisku naturalnemu. Jej postanowienia prawne ugruntowały naszą
pozycję i znaczenie w budowie społeczeństwa obywatelskiego i poszanowanie demokracji, którą nie musimy się
uczyć, bo ona zawsze istniała w naszej organizacji.
To działkowcy tworzyli i stanowią Polski Związek
Działkowców. Dziękujemy za włożony wkład w rozwój
i umocnienie polskiego ogrodnictwa działkowego. Podążajcie drodzy członkowie Związku tą samą drogą, szanujcie własne osiągnięcia.
Życzymy przyszłym pokoleniom działkowców, aby
również z radością obchodzili 30-lecie ustawy z 8 lipca
2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Wiara i nadzieja to sukces w zwycięstwo.
Delegaci na IX Okręgowy Zjazd PZD w Legnicy
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16. Informacja z VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Elblągu
Zostawcie działkowiczów w spokoju!
Po raz ósmy spotkali się delegaci na Okręgowym Zjeździe Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, aby
podsumować czteroletnią działalność i określić kierunki
działania na następną kadencję.
69 delegatów reprezentowało 80 rodzinnych ogrodów
działkowych z Elbląga, Pasłęka, Braniewa, Fromborka,
Tolkmicka, Ornety i Pieniężna, które użytkuje 10,5 tys.
rodzin. Wśród zaproszonych gości był poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski, kandydujący do Sejmu RP Władysław Mańkut i Witold Wróblewski oraz do Senatu RP –
Sławomir Kula. Krajową Radę PZD reprezentował Tadeusz Jarząbek.
Bolesław Mikołajczyk, prezes Okręgowego Zarządu
PZD w Elblągu podsumował mijającą kadencję: – Jak nigdy w historii ogrodnictwa działkowego nie było w tak
krótkim czasie tylu zagrożeń dla istnienia ogrodów i interesów działkowców, ale również tylu sukcesów będących
wynikiem solidarności i zintegrowania samych działkowców. Nasza organizacja powinna bronić praw, które z wielkim trudem zostały w przeszłości nabyte i wypracowane.
Zjazd był okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy PZD, działkowców i sympatyków Związku. Honorową Odznakę „Za Zasługi dla PZD” otrzymali: Urszula
Zasuwa, Krystyna Grochowska, Halina Gburzyńska, Stanisława Skuratko, Jan Rotter i Maria Błażejewska. Złotą
Odznaką „Zasłużonego Działkowca” zostali wyróżnieni:
Anna Miętek, Wiesław Lubecki, Anna Żmudowska i Stanisław Ocalewicz. Srebrną otrzymało 12 osób. Dyplomem
„Za obronę praw działkowców i Ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych”, przyznanym przez Krajową Radę PZD, wyróżniono 18 osób.
W dyskusji głos zabrali również zaproszeni goście. Witold Gintowt-Dziewałtowski powiedział m.in.: – Działki
uczą Polaków ekonomii, są potrzebne, czynią wiele dobrego. Jestem przeświadczony, że polskie ogrody będą istnieć nadal. Władysław Mańkut podkreślił, że reprezen-

towany przez niego Sojusz Lewicy Demokratycznej zawsze stał w obronie ogrodów działkowych. – „Jutro bez
obaw” – to myśl przewodnia, która przyświeca nam w codziennym działaniu – podkreślił. Tadeusz Jarząbek swoje
wystąpienie poświęcił atakom w ostatnim dziesięcioleciu
na ogrody działkowe i Ustawę o ROD. Nawiązał do zbliżających się wyborów, apelując do zebranych, by wybrali tych kandydatów, którzy staną w obronie interesów
milionowej rzeszy polskich działkowców. Stanisława Skuratko z ROD im. Żwirki i Wigury z Elbląga odnosząc się
do trwających od lat ataków na ogrody działkowe oraz
Polski Związek Działkowców powiedziała krótko – „Dlaczego nasze państwo zajmuje się tym problemem. Uważam, że powinni cieszyć się z tego, że ludzie sami sobie
radzą, o nic nikogo nie proszą. To jest nasze sanatorium
nic o nas bez nas. Pomagajcie nam a nie utrudniajcie”.
Zjazd przyjął program działania na kolejne cztery lata.
Wybrane zostały nowe władze, w tym liczący 25 członków Okręgowy Zarząd, na czele którego stanął ponownie, wybrany jednogłośnie Bolesław Mikołajczyk, 7-osobową Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Jerzym
Snopkiem oraz 7-osobową Komisję Rozjemczą, na czele
której stanęła Barbara Rościszewska.
Mandaty delegatów na IX Krajowy Zjazd PZD otrzymało 5 osób: B. Mikołajczyk, U. Zasuwa, A. Dalak,
J. Snopek i A. Kozłowicz.
Delegaci zredagowali przesłanie do parlamentu, rządzących i partii politycznych następującej treści: „Zostawcie
działkowiczów i Polski Związek Działkowców w spokoju. Jeśli nie chcecie nam pomagać, to nie przeszkadzajcie
naszemu Związkowi, ogrodom i działkowcom!”
Na podkreślenie zasługuje fakt, że miejscem obrad był
Rodzinny Ogród Działkowy im. R. Traugutta w dzielnicy
Zawada. Zdobył on w tym roku po raz drugi zaszczytne
miano „Ogrodu Roku 2011” i w skali kraju znalazł się
w pierwszej dziesiątce najpiękniejszych ogrodów.
/-/ Jerzy Bławat

STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców Okręgu Elbląskiego
z dnia 17 września 2011 roku
w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi
Prawdą jest, że w bieżącym roku obchodzimy trzydziestą rocznicę powstania Polskiego Związku Działkowców.

Nie oznacza to jednak, że w okresie poprzedzający powstanie PZD ruch ogrodnictwa działkowego nie miał
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miejsca. Obecnie istniejące Ogrody są kontynuatorami
114 letniej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Tereny na których zlokalizowane są ogrody użytkowane są z tym przeznaczeniem od kilkudziesięciu lat.
W przeszłości obszary te nie były nikomu i do niczego
przydatne. Zlokalizowane na obrzeżach miast. Często były to tereny zdegradowane lub nieużytki. Nie przewidywało się nawet i w odległej przyszłości innego sposobu
ich zagospodarowania. Kolejne lata mozolnej pracy działkowców i systematyczne inwestowanie własnych środków w istotny sposób zmieniały charakter i oblicze
zajmowanych obszarów przez ogrody działkowe. Stopniowo następowało docenianie efektów naszej pracy. Mówiono o drugich płucach miast, o oazach zieleni,
o miejscach aktywności ludzi trzeciego wieku oraz edukacji społecznej i ekologicznej. Rozumiemy, że realia otaczającego nas środowiska się zmieniają potrzeby miasta i
jego mieszkańców również. Przecież jesteśmy członkami
lokalnych społeczności i dostrzegamy zmieniające się potrzeby bowiem dotyczą również i nas działkowców. Dlatego z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy iż Polski
Związek Działkowców nigdy nie był przysłowiowym hamulcowym wszelkich inwestycji z przeznaczeniem pod
cel publiczny. Zawsze wyrażano zgodę na częściową lub
całkowitą likwidację istniejących Ogrodów. Poprzez takie
działania dążymy do pogodzenia rozwoju miast i gmin z
istnieniem naszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Naturalny proces rozwoju miast nie eliminuje funkcjonowania ogrodów. Delegaci uczestniczący w VIII Zjeździe
stwierdzają, że jedyną gwarancją dalszego funkcjonowania i rozwoju naszych Ogrodów jest prowadzenie działań
pozwalających na systematyczne rozwijanie współpracy
z lokalnymi samorządami. Apelujemy do wszystkich zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych o uwzględnienie w planach pracy inicjowanie wszelkich działań
pozwalających na wielokierunkową współpracę z lokalnym samorządami. Nasze Rodzinne Ogrody Działkowe
zrzeszone w Polskim Związku Działkowców pełnią istotne i ważne funkcje proekologiczne, prozdrowotne, społeczne, rekreacyjne i integracyjne. Mamy do zaoferowania
wiele zagadnień do wzajemnej współpracy.
Uczestnicy VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców Okręgu Elbląskiego stwierdzają, że istnienie i rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych zależy nie tylko od naszej społecznej, pozarządowej organizacji, ale również od działalności samorządów
lokalnych. Istnienie naszych Ogrodów jest coraz częściej
zabezpieczone właściwymi zapisami w planach i studiach
zagospodarowania przestrzennego. Dobra współpraca
i zrozumienie znaczenia i roli ogrodów działkowych dla
mieszkańców miast z pewnością przysłuży się poprawie
wzajemnych relacji. Samorząd lokalny podobnie jak i samorząd działkowców służą społeczności lokalnej, mają
więc wspólne cele które powinny nas jednoczyć w codziennej pracy i wzajemnej współpracy.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Elblągu
z dnia 17 września 2011 roku
w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego
W czerwcu bieżącego roku minęła trzydziesta rocznica
powstania Polskiego Związku Działkowców. W 1981 roku 6 maja została uchwalona przez Sejm ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych. Ustawa ta w pełni
usamodzielniła ruch działkowy w Polsce. Powołany został Polski Związek Działkowców. W tym też roku zostały wykonane postanowienia tej ustawy co umożliwiło
rozpoczęcie działalności przez Polski Związek Działkowców. Niestety na mijające trzydzieści lat działkowcy od
niemal dwudziestu lat atakowani są zarówno przez władze ustawodawcze jak i wykonawcze oraz niektóre samorządy lokalne, które dążą różnymi metodami do likwidacji
ogrodów działkowych i naszej społecznej organizacji Pol-

skiego Związku Działkowców. Od początku lat dziewięćdziesiątych do roku bieżącego włącznie cały czas trwa
walka o zachowanie ogrodów działkowych, o ich godziwy rozwój. Walka o zachowanie praw działkowców
i o istnienie niezależnej i samodzielnej organizacji działkowców jaką jest Polski Związek Działkowców.
Uwzględniając sytuację zewnętrzną Związku uczestniczący w dniu 17 września 2011 r. w VIII Zjeździe delegaci Polskiego Związku Działkowców Okręgu Elbląskiego
uważają za zasadne zajęcie stanowiska w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego. Nabyte doświadczenia z ostatnich lat w ustawicznych działaniach podejmowanych w celu obrony naszego ruchu związkowego, na84

szych struktur organizacyjnych i naszego mienia utrwalają nas w przekonaniu ,że tylko, gdy jesteśmy razem, połączeni wspólnym celem, gdy jesteśmy przekonani o
potrzebie wspólnego działania wtedy potrafimy skutecznie bronić naszego wieloletniego dorobku. Ustawiczna
walka w obronie istnienia ogrodów działkowych wyzwala wiele inicjatyw skutecznie odpierających różnorodne
działania podejmowane przeciwko PZD. Pamiętajmy stosowane określenie „w jedności nasza siła" tc bardzo skuteczny sposób działania, dający wspaniałe efekty na
każdym odcinku naszej działalności. Integracja środowiska działkowców przy podejmowanych działaniach przez
różne organa państwowe przeciwko naszej organizacji z
zamiarem zmiany zasad funkcjonowania naszych ogrodów i całego Związku jest niezbędna. Tylko w ten sposób
nie dopuścimy do skłócenia naszego środowiska, do istotnego osłabienia skuteczności naszych działań w obronie
działkowców i Związku
Zwracamy się, zatem do wszystkich Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a za Waszym pośrednictwem do wszystkich użytkowników działek w naszym

Okręgu z apelem o dalszą integrację wokół naszej organizacji, o jeszcze aktywniejsze wspieranie jej w walce
o obronę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i naszych praw, jakie ona nam gwarantuje. Integracja nas
wszystkich jest niezbędna i potrzebna nie tylko w walce
z zagrożeniami, ale także w codziennej realizacji ustawowych i statutowych zadań każdego z nas. Tylko wspólnym
działaniem, zjednoczeniem wokół Związku, przekonaniem o słuszności podejmowanych przez niego działaniach, możemy skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom
dla ogrodów.
Aktywniej przeciwstawiajmy się wysyłając do naszych
oponentów stanowiska, protesty i apele o zaniechanie tych
działań wskazując jednocześnie, jakie to szkody i straty
powodują one dla naszego kraju i jego obywateli. Brońmy
dla nas działkowców fundamentalnych praw jakie są zawarte w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych
Określenie w jedności nasza siła to prawda nie fałsz.
Tylko w jedności i zintegrowani w naszych działaniach
możemy skutecznie walczyć w obronie ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Elblągu
z dnia 17 września 2011 roku
w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 roku
Jako delegaci obradujący na VIII Okręgowy Zjeździe
PZD w Elblągu, demokratycznie wybrani na Walnych Zebraniach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Działający
z upoważnienia ponad 10 000 członków PZD użytkowników działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Elbląskiego uznajemy za zasadne zwrócić się z apelem
do wszystkich działkowców Okręgu Elbląskiego, a za ich
pośrednictwem do ich rodzin i przyjaciół o udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Istotne miejsce
w programie przyjętym na następną kadencję przeznaczamy na walkę o utrzymanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku Działkowców, o zachowanie
ustawy o ROD w dotychczasowej treści. Wiadomo już, że
obecni parlamentarzyści nie podejmą żadnych decyzji
skutkujących zmianami w funkcjonowaniu Polskiego
Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W szybkim tempie zbliża się termin wyborów do
parlamentu. Nowy parlament będzie stanowił prawo, które zadecyduje według jakich reguł będzie przebiegać funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i prowadzona działalność przezPZD.

Obecnie jesteśmy członkami, masowej, demokratycznej,
samorządnej i samodzielnej organizacji, która w swym
działaniu kieruje się służbą w interesie miliona działkowców, w interesie polskich rodzin. Nade wszystko łączy nas
idea ruchu ogrodnictwa działkowego wykształcona i utrwalana przez wiele minionych dziesięcioleci. W naszym
Związku i Ogrodach jest miejsce dla każdej polskiej rodziny niezależnie od różnorodnych kryteriów w tym również
niezależnie od prezentowanych poglądów politycznych.
Szanujemy to, bowiem to nie poglądy polityczne decydują
o tym, czy ma się działkę czy też nie oraz czy działa się
w Związku. Mamy pełną świadomość, że w naszych szeregach są ludzie o różnych poglądach politycznych.
W związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi uznajemy za konieczne zwrócić się do wszystkich rodzin działkowych o udzielenie poparcia tym kandydatom
na Posła i Senatora RP, którzy w swoich programach wyborczych akcentują realne wsparcie działkowców, pomoc
dla realizacji celów Związku i obronę obowiązującej
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca
2005 roku.
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Nie może być nam obojętne kto uzyska legitymację do
kierowania państwem, jaki układ sił uformuje się w Sejmie
i w Senacie. Powinniśmy popierać tych kandydatów, którzy
dali się dotychczas poznać ze swej działalności parlamentarnej bądź ze współpracy z działkowcami, jako nasi przyjaciele oraz propagatorzy i zwolennicy dalszego istnienia
oraz rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Celem całego Związku jest teraźniejszość i przyszłość
naszych ogrodów oraz obrona interesów nas działkowców
wyrażana obroną naszej Ustawy o ROD. Dbanie o zacho-

wanie porządku prawnego dobrze służącego wszystkim
nam działkowcom.
Pamiętajmy, że to w Naszych rękach jest przyszłość
ogrodów działkowych, w Naszych rękach jest przyszłość
polskich rodzin potrzebujących pomocy w postaci działek w Naszych Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Spełniając swój obywatelski obowiązek w dniu wyborów
parlamentarnych, idąc do urn i oddając swój głos pamiętajmy również o ogrodach!

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

17. Informacja z IX Zjazdu Delegatów PZD w Gorzowie Wlkp.

Obrady otworzył Prezes OZ PZD Tadeusz Śmigiel, witając zebranych poprosił na salę poczet sztandarowy PZD
w Gorzowie Wlkp.
Zebrani odśpiewali hymn narodowy oraz hymn PZD.
Prezes OZ poinformował o zamierzeniach Związku, dotyczących zwołania w najbliższych dniach II Kongresu PZD
w Warszawie, przypomniał zebranym oraz przedstawicielom ugrupowań przybyłych na Zjazd o co walczymy i jakie zagrożenia czyhają na ogrody ze strony polityków.
Prezes OZ przywitał gości zaproszonych w osobach: Pana Mariana Pasińskiego – skarbnika Krajowej Rady PZD
– Prezesa OZ PZD w Zielonej Górze, Henryka Macieja
Woźniaka – senatora RP (PO), Jana Kochanowskiego –
posła RP (SLD), Jana Świrepo – wicewojewodę lubuskiego (PSL), Krystynę Sibińską przewodniczącą Rady Miasta Gorzowa (PO), Jana Kaczanowskiego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa (SLD), Tadeusza Federa – burmistrza Miasta i Gminy Strzelce Kraj., Jana Pintala – właściciela Centrum Ogrodniczego „Żelazny”
w Gorzowie Wlkp.
Z okazji Okręgowego Zjazdu Delegatów przedstawiciel
Krajowej Rady Marian Pasiński wraz z Prezesem OZ PZD
Tadeuszem Śmigiel wręczyli odznaczenia związkowe dla
osób zasłużonych w działalności PZD oraz dyplomy za
wzorowe wypełnianie obowiązków członków organów
PZD w kadencji 2007–2011. Obradom przewodniczyła
Pani Irena Krzyżanowska.
Tadeusz Śmigiel wygłosił referat sprawozdawczo-programowy ustępującego Zarządu oraz program działania
OZ na następną kadencję
Po wystąpieniu Prezesa głosu udzielono zaproszonym
gościom: Pani Krystyna Sibińska przewodnicząca Rady
Miasta przeprosiła, że ze względu na liczne obowiązki
musi się pożegnać z zebranymi, bardzo serdecznie wyraziła się o pracy działkowców, a jej wspomnienia – to mi-

łe chwile na działce, którą uprawiają jej rodzice. Żegnając
się poinformowała, że na nią i na wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej Pana Jana Kaczanowskiego w sprawie
obrony ogrodów zawsze można liczyć.
Pan Henryk Maciej Woźniak senator RP powiedział:
„Zawsze popierałem i będę popierał działkowców, widzę
jaką jesteście siłą. Znam historię ogrodów i ponad 100letni trud działkowców. Gdy byłem prezydentem Miasta
Gorzowa bardzo wspierałem ogrody działkowe, wspierałem ogrody działkowe współpracując z Prezesem OZ Tadeuszem Śmiglem. Życzę owocnych obrad, cieszcie się
ze swoich pięknych działek i miejcie satysfakcję z uprawianych na nich roślin”.
Pan Jan Świrepo wicewojewoda lubuski, działkowiec
ROD „Piastowski” w Strzelcach Kraj. mówił: „40 lat temu dostałem działkę w ROD „Piastowski” w Strzelcach
Kraj. Dopiero po 20 latach „dojrzałem” do jej uprawiania
dla przyjemności. Bardzo lubię swoją działkę, pracując
wypoczywam na niej. Pamiętajcie, aby ogrody były naszymi ogrodami.”
Pan Tadeusz Feder Burmistrz Miasta i Gminy Strzelce
Krajeńskie: „Bardzo dziękuję za zaproszenie, ogrody
w Strzelcach traktujemy jak parki – mają tak pięknie
utrzymane działki, że aż miło się tam przejść alejkami.
Zostaną zawsze jako naturalne oazy zieleni. Moje kontakty z działkowcami świadczą o tym, że są to ludzie fachowi, kompetentni, zakochani w swoich małych ogródkach.
Życzę wspaniałych obrad”.
Pan Marian Pasiński przedstawiciel Krajowej Rady
PZD odczytał list od Prezesa KR PZD Pana Eugeniusza
Kondrackiego, odczytał też list z życzeniami od okręgu
zielonogórskiego.
Jan Kochanowski poseł na Sejm (SLD): „wiem jaka sytuacja jest w ogrodach, należy bronić dorobku PZD, nie
można tego roztrwonić. Działka za grosze to bzdura, któ86

rą proponują niektórzy politycy. Szanujmy tradycję wypracowaną przez działkowców. Życzę wszystkim, aby
praca na rzecz PZD była satysfakcjonująca i zachęcam do
wyborów 9 października”.
W imieniu Starosty gorzowskiego Leona Kruczkowskiego wystąpił Pan Kazimierz Suproniuk - PSL.
Sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres
kadencji oraz Okręgowej Komisji Rozjemczej przedstawili jej przewodniczący.
W dyskusji głos zabrało 5 delegatów poruszając problemy związane z działalnością ogrodów, Związku, a przede
wszystkim zwrócili uwagę na obronę ustawy o ROD i poparcie w nadchodzących wyborach tych ugrupowań, które będą nas bronić.
Dyskusje podsumował Prezes OZ PZD Pan Tadeusz
Śmigiel: „prezesi w ogrodach winni wychodzić naprzeciw problemom, reagować wraz z zarządem i działkowcami na zakulisowe rozgrywki dotyczące zawłaszczenia
ziemi PZD, natomiast Pan Marian Pasiński powiedział „w
roku 2011 występują bardzo ważne wydarzenia w Związku: Zjazdy Okręgowe, 30-lecie PZD, II Kongres PZD i
Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Zjazdy odbywają się w
warunkach niekomfortowych dla Związku. Został napisany scenariusz, który jest systematycznie w „białych rękawiczkach” wdrażany na niekorzyść Związku. Mamy siłę
i będziemy walczyć o ogrody. Ten scenariusz jest tworzony w Ministerstwie Infrastruktury i to oni wymyślili, aby
grunty PZD zabierane pod drogi były bez odszkodowania. Krajowa Rada PZD reagowała na te wszystkie „podchody” i tu należą się szczególne podziękowania Panu
Prezesowi Kondrackiemu, który ma dużą charyzmę i siłę

mobilizując nas do wzmożenia wysiłku w obronie ogrodów. II Kongres PZD odbędzie się w sprawie obrony
Ustawy o ogrodach. Chcemy, żeby politycy usłyszeli, co
mamy do powiedzenia, że 30 lat to nie byle co, ile zrobiliśmy infrastruktury, ile ludzi dzięki swoim działkom żyje i cieszy się z upraw. Ta kadencja to walka i dlatego we
władzach potrzebni są ludzie prężni, chcący pracować w
naszych organach, broniąc Ustawy i walcząc o ogrody.
Będziemy razem, a ogrody będą istnieć nadal”.
Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Okręgowemu Zarządowi i ustaleniu liczby
członków struktur okręgowych, nastąpiły wybory, w wyniku których wybrano:
• 25-osobowy Okręgowy Zarząd, którego Prezesem został Piotr Wilms, wiceprezesami Irena Krzyżanowska oraz
Zbigniew Krzywak, sekretarzem Kazimierz Dudziński
i skarbnikiem Henryk Wieliczko,
• 7-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną – Przewodniczącą której zastała p. Danutą Lewandowską,
• 7-osobową Okręgową Komisję Rozjemczą z Przewodniczącym p. Władysławem Tokarski,
• oraz 7-osobowy skład delegatów na IX Zjazd Krajowy
Delegatów PZD.
Komisja Uchwał i Wniosków złożyła sprawozdanie
i podjęto uchwały.
Na zakończenie Zjazdu głos zabrał nowowybrany Prezes OZ jeszcze raz dziękując za wybór, uczestnictwo
w Zjeździe, życząc wszystkim wybranym i sobie dużo
zdrowia i ciężkiej pracy na rzecz rodzinnych ogrodów
działkowych i Związku w nadchodzącej kadencji.
Po wyprowadzeniu sztandaru obrady zakończono.
Sekretarz OZ PZD
Kazimierz Dudziński

18. Informacja z VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Gdańsku
Szanowny Pan
mgr inż. Eugeniusz Kondracki
Prezes PZD
Warszawa
Szanowny Panie Prezesie!

Zjazd rozpoczął się Hymnem Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”.
Na zaproszenie ustępującego Prezesa OZ PZD w Zjeździe wzięli udział goście:
– Posłowie na Sejm RP: Krystyna Kłosin (PO), Jan Kulas (PO) i Kazimierz Smoliński (PiS),
– kandydaci na Posłów: Franciszek Potulski (SLD) i Andrzej Różański (SLD),
– Wiceprezydent Miasta Tczew Adam Burczyk,
– Burmistrz Miasta Puck Marek Rintz.

W dniu 17 września 2011 r. w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbył się VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Uczestniczyło w nim 188
delegatów, co stanowiło 71,5% ogółu delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu
Gdańskiego, a także członkowie ustępującego Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej
Komisji Rozjemczej PZD oraz zaproszeni goście.
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Prezesa Krajowej Rady PZD Eugeniusza Kondrackiego reprezentowała Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej
Komisji Rewizyjnej PZD.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów otworzył Prezes OZ
PZD Czesław Smoczyński witając delegatów i zaproszonych gości. Podkreślił, że celem Zjazdu jest podsumowanie pracy okręgowych organów statutowych w kończącej
się kadencji oraz wyłonienie nowych władz oraz określenie najistotniejszych kierunków działania na następną kadencję.
Zjazd wybrał na Przewodniczącego Tadeusza Sakowicza a na Z-cę Przewodniczącego Jana Dawidowlcza.
Powołano 7-osobowe Prezydium Okręgowego Zjazdu
Delegatów PZD. Po zatwierdzeniu porządku obrad i Regulaminu Zjazdu, delegaci wybrali Komisję Mandatową,
Komisją Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt wraz z ustępującym Prezesem OZ PZD Czesławem Smoczyńskim wręczyli najwyższe związkowe
odznaczenie „Za Zasługi dla PZD”, którą otrzymał Tadeusz Sakowicz, członek ustępującej Okręgowej Komisji
Rewizyjnej PZD oraz Srebrne i Brązowe Odznaki „Zasłużony Działkowiec”, które otrzymali członkowie ustępującej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
Maria Fojt z upoważnienia i w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego wręczyła członkom ustępujących
organów statutowych honorowe dyplomy, będące podziękowaniem za ich działalność w mijającej kadencji oraz za
walkę w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Związku.
Specjalne przesłanie do uczestników Zjazdu, odczytane
przez Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej
PZD, wystosował Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, który nie mogąc osobiście
uczestniczyć, bowiem w tym samym dniu odbywał się
także Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego, w którym uczestniczył, jako delegat, tą drogą podziękował członkom władz Okręgu Gdańskiego za pracę
w minionej kadencji, za wkład w obronę ustawy o ROD
i poświęcenie oddane ogrodom działkowym i Związkowi. Przypomniał najważniejsze etapy walki w obronie
ogrodów i Związku, jak wystąpienie byłego Rzecznika
Praw Obywatelskich, tendencyjny raport Najwyższej Izby
Kontroli, projekt ustawy o ogrodach przygotowany przez
PiS, a przede wszystkim najgroźniejszy wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją całej ustawy
o ROD. Zwrócił uwagę na masowe protesty działkowców
dające nadzieję, że i z tej walki PZD wyjdzie zwycięsko,
zaznaczając, Iż niezbędne Jest jednak kontynuowanie walki, aby zachować ogrody dla następnych pokoleń. Prezes
Związku przekazał osobiste pozdrowienia i życzył owocnych obrad. Życzenia skierowane przez Prezesa PZD do
delegatów na Zjazd zostały przyjęte gromkimi brawami.

Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił Prezes
OZ PZD w Gdańsku Czesław Smoczyński, w którym zawarł problematykę zagrożeń dla Istnienia Związku i ROD
oraz praw działkowców w tym m.in. roszczeń do gruntów
ROD, likwidacji, kwestie związane z walką o zachowanie praw dla działkowców wynikające z ustawy o ROD
oraz jubileusz 30-lecia PZD. Przepływ informacji
w Związku, stan zagospodarowania ROD oraz działek, temat bezpieczeństwa, a także zadania dla Okręgowego Zarządu na następną kadencję wynikające z programu
działania to kolejne zagadnienia poruszone w referacie.
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
w Gdańsku z działalności w okresie kadencji przedstawił
jej Przewodniczący Bogusław Dąbrowski. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanych kontroli
działalności Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku
w okresie mijającej kadencji postawiła wniosek o zatwierdzenie sprawozdania OZ PZD z działalności w latach
2007–2011 oraz o udzielenie absolutorium ustępującemu
Okręgowemu Zarządowi PZD w Gdańsku.
Sprawozdanie z działalności w latach 2007–2011 Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku przedstawił
jej Przewodniczący Józef Pisarski. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście – Posłowie na Sejm RP Krystyna
Kłosin, Jan Kulas i Kazimierz Smoliński oraz kandydaci
na Posłów RP Franciszek Potulski i Andrzej Różański, Wiceprezydent Miasta Tczewa Adam Burczyk i Burmistrz
Miasta Puck Marek Rintz - deklarowali szeroką współpracę z Okręgowym Zarządem PZD i Związkiem oraz potrzebę dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego, zapewniając o podjęciu wszelkich możliwych działań w celu obrony obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zwracali uwagę, że mądra władza musi dbać o działkowców, członków lokalnych społeczności i o ogrody
działkowe, które są zielonymi oazami spokoju i wypoczynku i dawno wtopiły się w krajobraz miast i nie widzą
żadnego powodu, by je likwidować. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w imieniu Prezesa PZD
i swoim zwróciła się do uczestniczącej w Zjeździe Posłanki na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej z zapytaniem,
dlaczego do tej pory jej ugrupowanie politycznie nie odpowiedziało na Apel Krajowej Rady PZD z 14 lipca 2011 r.,
w którym to prosiliśmy, aby jednoznacznie partie polityczne odniosły się do kwestii przyszłości ruchu ogrodnictwa
działkowego i Ustawy o ROD z 2005 roku. Podczas trwającej dyskusji przybył Dyrektor Biura Poselskiego Posłanki Kłosin i poinformował uczestników Zjazdu, te Pani
Poseł otrzymała informację od Przewodniczącego Klubu
Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, iż Klub skieruje do Prezesa PZD w ciągu kilku dni deklarację Klubu
w sprawie ogrodów działkowych i będzie ono z pewnością
satysfakcjonowało członków PZD. W dyskusji na Zjeździe wzięło udział 14 delegatów. Dyskutanci podkreślali,
że konieczna jest dalsza walka o istnienie ogrodów dział88

kowych i zachowanie uregulowań prawnych zawartych w
Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Uznali za
niezwykle ważne dążenie do dalszej poprawy współpracy
z samorządami terytorialnymi celem umieszczania ogrodów działkowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin. W dyskusji nie brakowało także tematów związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD, temat składki członkowskiej w PZD,
bezpieczeństwa ogrodów i współpracy z Policją i Strażą
Miejską, braku Informacji o działalności Związku w publicznych i komercyjnych mediach oraz spraw dotyczącej bieżącej działalności Ogrodów.
Do protokołu złożyli swoje wystąpienia Bogusław Dąbrowski - ustępujący Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i Józef Pisarski – ustępujący Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD.
Do Zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków swoje propozycje i wnioski skierowało 18 delegatów, celem rozpatrzenia ich przez nowo wybrany Okręgowy Zarząd PZD.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
Maria Fojt w swoim wystąpieniu dobrze oceniła przygotowanie Zjazdu i materiały sprawozdawczo-programowe.
Złożyła podziękowanie za dobrą organizację pracy i osiągnięcia Okręgowego Zarządu w minionej kadencji. Przypomniała walkę w obronie ustawy o ROD i konieczność
jej dalszego prowadzenia wobec kolejnych pojawiających
się zagrożeń.
Wspomniała również o jubileuszu 30-lecia Związku
i pierwszej ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych oraz o przygotowaniach do II Kongresu PZD
w Warszawie, który odbędzie się 22 września 2011 roku.
Życzyła dobrego wyboru władz okręgowych I zrealizowania założeń programowych w następnej kadencji.
Listy do Zjazdu skierowali:
– Prezydent Miasta Starogard Gdański Edmund Stachowicz,
– Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy,
– Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu,
– Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w Warszawie,
– Okręgowy Zarząd PZD w Pile,
– Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie,
– instruktor ds. ogrodnictwa w OZ PZD Szczecin Alicja
Nowak.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD zatwierdził sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD za okres kadencji 2007–2011, udzielił abso-

lutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi, uchwalił program działania Okręgu na kadencję w latach
2011–2015 oraz ustalił liczbę członków statutowych organów okręgowych i dokonał wyboru nowych władz
okręgowych. Nowo wybrany 35-osobowy Okręgowy Zarząd funkcję Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku ponownie powierzył Czesławowi Smoczyńskiemu.
Na Wiceprezesów wybrani zostali: Jan Dawidowicz i Stanisław Kasperek, Sekretarzem OZ PZD został wybrany
Waldemar Lewandowski, a Skarbnikiem OZ PZD Zdzisław Kamiński.. Nowo wybrana 11-osobowa Okręgowa
Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku na swym pierwszym
posiedzeniu funkcję Przewodniczącego ponownie powierzyła Bogusławowi Dąbrowskiemu.
Na Przewodniczącego nowo wybranej 11-osobowej
Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku, na
pierwszym posiedzeniu ponownie wybrano Józefa Pisarskiego.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na wniosek Komisji Wyborczej dokonał także wyboru 26 delegatów na
IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie, reprezentantów Okręgu Gdańskiego.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków podjął:
– uchwały wymagane Statutem PZD,
– stanowisko Zjazdu w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego,
– stanowisko Zjazdu w sprawie obrony Ustawy o ROD
z dnia 8 lipca 2005 roku,
– stanowisko Zjazdu w sprawie zwołania II Kongresu
PZD,
– stanowisko Zjazdu w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi,
– stanowisko Zjazdu w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 roku
oraz skierował list do Przewodniczącego Platformy
Obywatelskiej Donalda Tuska w sprawie określenia stosunku partii do ruchu ogrodnictwa działkowego. Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu nowo wybranemu Prezesowi Okręgowego Zarządu PZD Czesławowi Smoczyńskiemu, który podziękował za wybór i pogratulował wyboru wszystkim nowo wybranym członkom statutowych
organów Okręgu, życząc owocnej działalności w kolejnej
kadencji. Wobec wyczerpania zatwierdzonego porządku
obrad, Przewodniczący Zjazdu ogłosił jego zamknięcie.
W załączeniu przekazuję podjęte przez Zjazd pięć Stanowisk i jeden List.
Z działkowym pozdrowieniem Wiceprezes OZ PZD
/-/ Stanisław Kasperek
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STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku
z dnia 17 września 2011 roku
w sprawie zwołania II Kongresu Polskiego Związku Działkowców
Delegaci uczestniczący w VIII Okręgowym Zjeździe
Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku stwierdzają, że skierowanie przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego wniosków
o stwierdzenie niezgodności zapisów naszej ustawy
o ROD z 8 lipca 2005 roku z Konstytucją RP spowodowało wystąpienie realnego i najgroźniejszego zagrożenia w
historii ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce dla
działkowców, ogrodów i Związku.
Nikt z działkowców nie rozumie powodów skierowania
takich wniosków oraz ataków ważnych organów Państwa
na naszą ustawę, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
czy Najwyższa Izba Kontroli.
Nie zgadzamy się także z argumentacją zawartą w stanowiskach Marszałka Sejmu RP i Prokuratora Generalnego RP przekazanych do Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Działkowcy i ich samorządy PZD naszego Okręgu
Gdańskiego oraz z całej Polski kierują do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego protesty, listy, apele i stanowiska
o wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego.
Zwracamy się o pomoc do Prezydenta RP, Marszałków
Sejmu i Senatu, Rządu, lecz nasze pisma w zdecydowanej
większości pozostają bez odpowiedzi. Piszemy pisma do
Pana Marszałka Sejmu o zmianę reprezentacji Sejmu
w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie naszej ustawy,
bowiem nie zgadzamy się, aby Poseł Andrzej Dera z PiS
był reprezentantem. Jest on zdeklarowanym przeciwnikiem naszej ustawy oraz Związku.
Organy Państwa zapominają także, że poparcia dla naszej ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku udzieliło już
620 tysięcy Obywateli.
Trybunał Konstytucyjny nie wydał jeszcze orzeczenia

w sprawie wniosku, lecz na podstawie znanych nam stanowisk Marszała Sejmu RP i Prokuratora Generalnego RP
w sprawie ustawy okazać się może, że Trybunał Konstytucyjny niektóre zapisy uchyli.
Oznaczać to będzie, że o losach naszej ustawy decydować będą parlamentarzyści wybrani do Sejmu w dniu
9 października 2011 roku. VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku, biorąc
powyższe pod uwagę popiera podjętą decyzję przez Krajową Radę PZD w dniu 14 lipca 2011 roku o zwołaniu
II Kongresu Polskiego Związku Działkowców.
Uznajemy, Że Kongres jest najlepszą formą zaprezentowania całemu społeczeństwu dorobku i znaczenia naszego ruchu oraz jego faktycznego potencjału.
Opinia publiczna będzie miała sposobność, aby przekonać się, jakim poparciem cieszy się wśród członków oraz
odda naszą akceptację dla rozwiązań zawartych w naszej
ustawie. Głosem uczestników Kongresu będzie można także zamanifestować sprzeciw polskich działkowców wobec
ostatnich wydarzeń wokół ustawy o ROD z 2005 r.
Będzie to ponadto doskonała okazja do właściwego
uczczenia jubileuszu XXX lecia naszego Związku.
Szeroka reprezentacja działkowców biorących udział w
II Kongresie winna wypowiedzieć się w sprawach Ustawy, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i naszego Polskiego Związku Działkowców.
Kongres winien także wypowiedzieć się w sprawie najbliższych wyborów parlamentarnych, gdyż dla nas działkowców niezmiernie ważnym będzie, jacy parlamentarzyści uzyskają społeczny mandat.
Musimy, więc podjąć działania, aby w przyszłym polskim Parlamencie zasiadły takie osoby, które będą obiektywne w sprawach naszej ustawy, ogrodów działkowych
oraz roli Związku w funkcjonowaniu ogrodów w Polsce.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Tadeusz Sakowicz

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Waldemar Lewandowski

LIST
Delegatów na VIII Okręgowy Zjazd PZD w Gdańsku
w dniu 17 września 2011 roku
do Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska
w sprawie określenia stosunku partii do ruchu ogrodnictwa działkowego
Z miasta Gdańska, symbolu solidarnościowego ruchu
delegaci uczestniczący w VIII Okręgowym Zjeździe De-

legatów PZD Okręgu Gdańskiego ślą do Pana Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej ten list.
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Demokratycznie wybrani delegaci przez działkowców
z 247 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w których
użytkuje od dziesięcioleci ponad 53 000 rodzin działkowych uważają za zasadne, aby przez Pana kierowana partia jednoznacznie określiła swój stosunek do naszego,
narodowego Polskiego Związku Działkowców oraz wyraziła swój pogląd na temat prawnych regulacji określających funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego, w szczególności stosunku do zapisów ustawy o ROD z 8 lipca
2005 roku. Pan lider swej partii pochodzący jak my z województwa pomorskiego, z kaszubskiej ziemi w przededniu zbliżających się wyborów do Parlamentu winien jest
nam działkowcom, będącym także wyborcami udzielić
odpowiedzi na nasze pytania.
Działkowcy, nie tylko naszego Okręgu Gdańskiego pamiętają, komu zawdzięczają odrzucenie w pierwszym
czytaniu wyjątkowo szkodliwego projektu o ogrodach

działkowych autorstwa PiS. Wówczas mieliśmy nadzieję, że po odrzuceniu tego projektu, politycy przestaną gnębić działkowców, członków polskiego społeczeństwa
swymi kolejnymi propozycjami zmiany naszej ustawy
i pozwolą nam wreszcie wypoczywać i pracować w spokoju w naszych Ogrodach, na naszych działkach.
Z pewnością jest Panu znany apel polskich działkowców do władzy publicznej o zachowanie ustawy o ROD
w obecnym kształcie, pod którym swój podpis złożyło ponad 620 tysięcy Obywateli.
Takiego głosu nie wolno lekceważyć, trzeba go szanować i w końcu zauważyć. Udzielenie nam działkowcom
jednoznacznej odpowiedzi pozwoli rozwiać niepotrzebne
wątpliwości nas nurtujące, bowiem chcielibyśmy korzystać' w pełni z unormowań prawnych zawartych w naszej
ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Tadeusz Sakowicz

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Waldemar Lewandowski

STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Gdańskiego
z dnia 17 września 2011 roku
w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi
Uczestnicy VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców Okręgu Gdańskiego stwierdzają, że istnienie i rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych zależy nie tylko od naszej społecznej, pozarządowej organizacji, ale również od działalności samorządów
lokalnych. Obecnie istniejące Ogrody są kontynuatorami
114-letniej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego w
Polsce.
Nasze Rodzinne Ogrody Działkowe zrzeszone w PZD
pełnią istotne i ważne funkcje proekologiczne, prozdrowotne, społeczne, rekreacyjne i integracyjne.
W zdecydowanej większości powstały dzięki pracy
i wysiłkowi finansowemu wielu pokoleń działkowców i
ich Związku, przywracając polskiemu społeczeństwu i
przyrodzie poprzednio otrzymane zdegradowane tereny.
Nasze ogrody to także miejsce szeroko zakrojonej aktywności ludzi trzeciego wieku oraz edukacji społecznej i ekologicznej młodych łudzi. Posiadają, zgodnie z wolą ustawodawcy, status urządzeń użyteczności publicznej, co
oznacza, że stanowią one część infrastruktury, której bezpośrednim przeznaczeniem jest bieżące i stałe zaspokajanie zbiorowych potrzeb nas Obywateli, członków lokalnych społeczności. Do utrzymania naszych ogrodów

jednostki samorządu terytorialnego nie dokładają żadnych
finansowych środków i to pracą nas działkowców są one
zielonymi parkami, „płucami” naszych nadmiernie zurbanizowanych miast. Działki w naszych ogrodach są wreszcie specyficznym świadczeniem socjalnym Państwa
ukierunkowanym na wspieranie socjalno-bytowych potrzeb społeczeństwa, będących częścią zadań publicznych
Państwa, które wypełnia nasz Związek.
Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r.
zostały zobowiązane do wypełniania szeregu obowiązków
celem zapewnienia naszym Ogrodom prawidłowego ich
funkcjonowania.
Delegaci uczestniczący w VIII Zjeździe nadal deklarują chęć współpracy z władzami samorządowymi dla tworzenia jak najlepszych warunków działania i rozwoju
naszych Ogrodów. Dzięki współdziałaniu władz naszego
Okręgu Gdańskiego i Krajowej Rady PZD z samorządami miast i gmin istnienie naszych Ogrodów jest coraz częściej zabezpieczone właściwymi zapisami w planach
i studiach zagospodarowania przestrzennego.
Nasza społeczna organizacja nigdy nie sprzeciwiała się
inwestycjom celu publicznego realizowanym przez samo91

rządy lokalne, wyrażając zgodę na częściową lub całkowitą likwidację istniejących Ogrodów, a poprzez takie działania dążymy do pogodzenia rozwoju miast i gmin z
istnieniem naszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Niestety stwierdzamy, że jeszcze zdarzają się przypadki, gdy samorządy w sposób nieuzasadniony eliminują
ogrody z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i tym samym zamykając Obywatelom, członkom lokalnych społeczności dostęp do zieleni działkowej

działają przeciw własnym mieszkańcom.
Delegaci uczestniczący w VIII Zjeździe stwierdzają, że
jedyną gwarancją dalszego funkcjonowania i rozwoju naszych Ogrodów jest prowadzenie szeregu działań dla rozwijania współpracy z lokalnymi samorządami, odbywanej
na zasadach partnerskich, z obopólną korzyścią przy jednoczesnym uwzględnianiu i poszanowaniu praw działkowców oraz niezależności i samorządności Polskiego
Związku Działkowców.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Tadeusz Sakowicz

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Waldemar Lewandowski

STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Gdańsku
z dnia 17 września 2011 roku
w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 roku
Delegaci na VIII Okręgowy Zjazd PZD w Gdańsku demokratycznie wybrani na Walnych Zebraniach Rodzinnych Ogrodów Działkowych doceniając znaczącą rolę obu
Izb Polskiego Parlamentu dla społeczeństwa, uznają za zasadne i konieczne zwrócić się z apelem do wszystkich
działkowców Okręgu Gdańskiego, ich rodzin i przyjaciół
o udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
Jesteśmy członkami PZD, masowej, demokratycznej,
samorządnej i samodzielnej organizacji, która w swym
działaniu kieruje się służbą w interesie polskich rodzin,
w tym jednego miliona działkowców.
Mamy pełną świadomość, że w naszych szeregach są
ludzie o różnych poglądach politycznych.
Szanujemy to, dlatego w naszym Związku i Ogrodach
jest miejsce dla każdej polskiej rodziny, bowiem to nie poglądy polityczne decydują o tym, czy ma się działkę czy
też nie oraz czy działa się w Związku.
Niezależnie od poglądów politycznych łączy nas zamiłowanie do ziemi wyrażane naszą pracą na działce, łączy
nas ponad 114-letnia tradycja, ale nade wszystko łączy nas
idea ruchu ogrodnictwa działkowego wykształcona
i utrwalana we wszystkich państwach Unii Europejskiej,
w tym także w naszej Ojczyźnie.
Łączy nas idea, której celem jest pomoc niezbyt zamożnym, pomoc rodzinie, pełnienie służby w interesie lokalnych społeczności poprzez rozwój ogrodów działkowych,
obrona tych ogrodów i działkowców, a także dbanie o
trwanie porządku prawnego dobrze służącego wszystkim

nam działkowcom. W związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi uznajemy za konieczne zwrócić się
do wszystkich rodzin działkowych o udzielenie poparcia
tym kandydatów na Posła i Senatora RP, którzy w programach akcentują realne wsparcie działkowców, pomoc dla
realizacji celów Związku i obronę obowiązującej Ustawy
o ROD z 8 lipca 2005 roku.
Uważamy także, że winniśmy popierać tych kandydatów, którzy dali się dotychczas poznać ze swej działalności parlamentarnej bądź ze współpracy z działkowcami,
jako nasi przyjaciele oraz propagatorzy i zwolennicy dalszego istnienia oraz rozwoju ogrodnictwa działkowego
w Polsce. Celem całego Związku jest teraźniejszość i
przyszłość naszych ogrodów oraz obrona interesów nas
działkowców wyrażana permanentną obroną naszej Ustawy o ROD.
Celem naszego Związku jest także niezmienne dbanie
o dobro miast, w których nasze ogrody działkowe spełniają pożyteczną rolę terenów zielonych, darmowych płuc
dla wysoko zurbanizowanych miast, służąc wszystkim ich
mieszkańcom.
Pamiętajmy, że w Naszych rękach jest przyszłość ogrodów działkowych, w Naszych rękach jest przyszłość polskich rodzin potrzebujących pomocy w postaci działek
w Naszych Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Spełniając swój obywatelski obowiązek w dniu wyborów parlamentarnych, idąc do urn i oddając swój głos pamiętajmy
o ogrodach.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Tadeusz Sakowicz

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Waldemar Lewandowski
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STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku
z dnia 17 września 2011 roku
w sprawie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku
Trwa bezprzykładny atak na naszą społeczną organizację – Polski Związek Działkowców, tak skutecznej
w obronie i rozwoju ogrodów, na Związek będący spadkobiercą ponad 114-letniej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego.
Prawa działkowców zapisane w Ustawie o ROD są realnie zagrożone, w tym prawa do spokojnej uprawy działki, do zapewnienia istnienia ogrodu w infrastrukturze
miast, do zwolnień podatkowych, do ogrodów zastępczych. VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku zwraca się z apelem do
wszystkich działkowców, zarządów ogrodów, sympatyków ogrodnictwa działkowego, do wszystkich ludzi dobrej woli, dla których ogrody działkowe spełniają ważne
funkcje socjalne, społeczne, ochrony środowiska I zdrowotne o zdecydowane przeciwstawienie się próbom podważania, zmiany lub uchylenia ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.
W podjętej walce nie powinno zabraknąć nikogo, komu
leży na sercu dobro działkowców i ogrodów. Nasza siła
i skuteczność tkwi w jedności organizacyjnej, dlatego nie
możemy się podzielić.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Gdańsku
zwraca się o obronę Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do wszystkich samorządów terytorialnych, bowiem to ogrody działkowe zaspakajają na terenach gmin
wiele podstawowych potrzeb społecznych i to tej części
społeczeństwa, która oczekuje i potrzebuje największej
pomocy. VIII Okręgowy Zjazd zwraca się o pomoc w w/w
sprawie do wszystkich organizacji społecznych i związków zawodowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki Waszemu stawiennictwu rodzinne ogrody działkowe nie znikną
z krajobrazu polskich miast i gmin.
Razem nie pozwólmy zniszczyć tego, co dobrze służy
przede wszystkim społeczeństwu i gminom.
Od kilkunastu już lat ruch ogrodnictwa działkowego
w Polsce toczy bój w obronie swojego istnienia, przed kolejnymi próbami zawłaszczenia ogrodów
działkowców. Kolejne ekipy polityków po 2005 roku
zmieniały metody działań, lecz cel pozostał ten sam, likwidacja Polskiego Związku Działkowców. Tylko silna
i dobrze zorganizowana organizacja społeczna jest w stanie skutecznie bronić interesów działkowców, bronić ich
praw zagwarantowanych ustawą. Za kilka dni minie 6 lat
od przyjęcia przez Polski Parlament ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, wypracowanej poprzez doświadczenia wielopokoleniowej historii ogrodów działkowych
w naszym kraju.
Wizja proponowanych zmian prowadzi do unicestwienia pięknej idei rozwijających się i doskonale funkcjonu-

jących ogrodów działkowych w Polsce. Działania podejmowane przez różne organy władzy publicznej nie stanowią przedmiotu konsultacji ze środowiskiem ludzi, których zmiany będą dotyczyć, a wręcz przeciwnie.
Zapomina się, że MY, jako Polski Związek Działkowców dysponujemy ponad 620 tysiącami podpisów zebranych w obronie naszej ustawy i sprzeciwie wobec
jakichkolwiek jej zmian.
Tego głosu nie wolno bagatelizować i przeciwstawiać
mu zdecydowanie mniej liczne głosy przeciwników PZD.
W obronie polskiego systemu ogrodnictwa działkowego
wypowiedziało się też w podjętej rezolucji Międzynarodowe Biuro Ogrodów Rodzinnych i Działkowych w Luksemburgu. Delegaci uczestniczący w obradach Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku, będący demokratycznie wybranymi
przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych
Okręgu Gdańskiego, reprezentujący ponad 53 tysiące rodzin działkowych, jednomyślnie żądają odstąpienia od
manipulowania przez polityków prawem, w celu pozbawienia działkowców swojej ochrony prawnej, jaką stanowi dla nas Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych
z dnia 8 lipca 2005 roku. Żądamy zaprzestania wszelkich
prób rozwiązania Polskiego Związku Działkowców, organizacji działającej w sposób legalny, zorganizowany I praworządny, samodzielnej i samorządnej organizacji społecznej, powołanej do reprezentowania, obrony praw I interesów swych członków. Wyrażamy pełne poparcie dla
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z Prezesem Związku Panem Eugeniuszem Kondrackim na czele,
za dotychczasowe działania w obronie działkowców,
ogrodnictwa działkowego i Związku. Związku istniejącego w demokratycznej Polsce już 30 lat. Jesteśmy za dotychczasowymi rozwiązaniami dotyczącymi funkcjonowania tego ogrodnictwa w Polsce oraz zdecydowanie
występujemy w obronie dobrej dla prawdziwych działkowców Ustawy o ROD.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dobrze zabezpiecza interesy prawne i majątkowe działkowców, zapewnia trwałość i rozwój rodzinnym ogrodom działkowym oraz jednolitą ogólnopolską reprezentacją związkową. Rozwiązania prawne zawarte w tej ustawie, po sześciu latach jej obowiązywania, sprawdziły się w praktycznym funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych.
Władza publiczna winna pamiętać, że decydując się na
jakiekolwiek inicjatywy legislacyjne w tak wrażliwej społecznie sprawie powinna podejmować wyważone decyzje, wsłuchując się w głosy działkowców i rozmawiając
z nimi i ich wybranymi przedstawicielami, a nie tylko
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z grupą byłych członków PZD usuniętych za łamanie prawa i szczególnie zainteresowanych zmianami, które doprowadzą w konsekwencji do nieodwracalnych skutków
w systemie polskiego ogrodnictwa działkowego. Działkowcy Okręgu Gdańskiego w swej zdecydowanej większości wiedzą, jakie są prawdziwe intencje propagatorów
zmiany ustawy i likwidacji naszego Związku. Wiedzą też,
komu zawdzięczamy uchwalenie dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Będą też o tym pamiętać
podczas najbliższych wyborów parlamentarnych. Delegaci zgromadzeni na Zjeździe Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Działkowców wyrażają poparcie dla walki
całego naszego Związku w obronie ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, dla tradycji i dokonań polskiego
ogrodnictwa działkowego, dla Polskiego Związku Działkowców chroniącego ogrody i działkowców przed ich likwidacją.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców w Gdańsku stwierdza, że wiele grup interesów wszelkimi metodami dąży do pozbawienia działkowców użytkowanych gruntów i przyjęcia ich na cele
komercyjne dążąc różnymi metodami do uchylenia lub

zmiany Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Ogrody działkowe, a zwłaszcza organizacja broniąca
działkowców – Polski Związek Działkowców są przedmiotem nieustannych ataków.
W niektórych mediach prowadzi się kampanię nagonki
na Związek mającą na celu zniszczenie wizerunku PZD
w społeczeństwie, który skutecznie występuje w obronie
Ogrodów działkowych.
Elity sprawujące władzę w kraju nie mogą lekceważyć
narodu, jego woli, ponieważ mandat sprawowania władzy
pochodzi od narodu, którego częścią są również działkowcy. Dlatego uczestnicy VIII Zjazdu Delegatów Okręgu
Gdańskiego, obdarowani mandatami swoich działkowców
mówią stanowcze NIE wszelkim próbom likwidacji
ogrodnictwa działkowego.
Mamy dobrą ustawę na miarę dzisiejszych czasów i będziemy jej bronić dozwolonymi prawem sposobami. Jest
nas dużo. Wygramy z tymi, którzy chcą zniszczyć nasze
ogrody, a tereny ogrodów zamienić na place budów. Będziemy dalej pracować i działać dla umocnienia Związku
i ogrodów działkowych, dla dobra wszystkich działkowców i ich rodzin.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Tadeusz Sakowicz

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Waldemar Lewandowski

STANOWISKO
VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku
z dnia 17 września 2011 roku
w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego
Delegaci Polskiego Związku Działkowców Okręgu
Gdańskiego uczestniczący w VIII Zjeździe w dniu
17 września 2011 roku uwzględniając sytuację zewnętrzną Związku uważają za zasadne zajęcie stanowiska
w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego
i przesłanie go do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Gdańskiego i za ich pośrednictwem do
działkowców. Polscy działkowcy od niemal dwudziestu
lat atakowani są zarówno przez władze ustawodawcze jak
i wykonawcze oraz niektóre samorządy lokalne, które dążą różnymi metodami do likwidacji ogrodów działkowych
i naszej społecznej organizacji Polskiego Związku Działkowców. Szczególnie usilnie dąży się do unicestwienia
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, do czego włączył się między innymi Rzecznik
Praw Obywatelskich, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
a ostatnio Prokurator Generalny RP pisząc do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o uznanie jej za niezgodną
z Konstytucją RP.

Lekceważy się ponad 620 tysięcy podpisów działkowców i ich sympatyków, złożonych w obronie ustawy i zachowaniu praw, jakie daje ona polskim działkowcom.
Stoimy na stanowisku, że obecnie przy tak szeroko podejmowanych działaniach przeciwko naszej ustawie niezbędna jest dalsza integracja polskich działkowców wokół
naszej niezależnej, samorządnej i demokratycznej organizacji Polskiego Związku Działkowców i reprezentującej
nas, na co dzień Krajowej Rady, która mobilizuje i broni
naszej ustawy oraz praw, jakie ona nam daje.
Dwadzieścia lat prowadzonej walki o ogrody i prawa
działkowców jednoznacznie wskazały, że tylko, gdy jesteśmy razem, połączeni wspólnym celem, gdy jesteśmy
przekonani o potrzebie wspólnego działania pod przewodnictwem naszej organizacji Polskiego Związku Działkowców, wtedy potrafimy skutecznie bronić naszego
114-letniego dorobku, ogrodów i ustawy. Integracja nas
wszystkich jest niezbędna i potrzebna nie tylko w walce
z zagrożeniami, ale także w codziennej realizacji ustawo94

wych i statutowych zadań każdego z nas.
Zwracamy się, zatem do wszystkich Zarządów ROD,
a za Waszym pośrednictwem do wszystkich użytkowników działek w naszym Okręgu z apelem o dalszą integrację wokół naszej organizacji, o jeszcze aktywniejsze
wspieranie jej w walce o obronę ustawy i naszych praw,
jakie ona nam gwarantuje.
Tylko wspólnym działaniem, zjednoczeniem wokół
Związku, przekonaniem o podejmowanych przez niego
działaniach, możemy skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom dla ogrodów.

Aktywniej przeciwstawiajmy się wysyłając stanowiska,
protesty i apele do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu
i Senatu, Posłów i Senatorów Ziemi Pomorskiej oraz do
kandydatów startujących w jesiennych wyborach, a także
do przedstawicieli organów państwowych w obronie naszej ustawy i PZD, aby nie dopuścić do unicestwienia
ustawy i Związku oraz przeciwko wszelkim próbom ograniczenia naszych praw zagwarantowanych nam w ustawie
o rodzinnych ogrodach działkowych i Konstytucji RP.
Tylko w jedności możemy skutecznie walczyć w obronie ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Tadeusz Sakowicz

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Waldemar Lewandowski

19. Informacja z IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie
W dniu 17 września 2011 roku odbył się IV Okręgowy
Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców
w Warszawie. W Zjeździe uczestniczył osobiście Prezes
PZD Eugeniusz Kondracki, który był również delegatem
na Okręgowy Zjazd. Gośćmi zjazdu byli posłowie; Janusz
Piechociński, Marek Balicki, Marek Wikiński i Michał
Szczerba, senator Michał Boszko oraz kandydatka na posła Mariola Rabczan oraz Daniel Głowacz przewodniczący Rady dzielnicy Ursynów, działkowiec, kandydat na
posła. W Zjeździe wzięli również udział przedstawiciele
władz samorządowych zaszczycił Nas swoją obecnością
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego,
udział w Zjeździe wzięła również Maria Moskowska v-ce
przewodnicząca Rady Dz. Bielany oraz Paweł Bujski z-ca
Burmistrza Bemowa. Zaproszeni goście chętnie zabierali
głos w dyskusji przedstawiając swoje stanowisko w obronie polskich ogrodów działkowych, wiele ciepłych słów
padło pod adresem naszej organizacji, podkreślano, jak
ważne zadanie spełniają ogrody dla społeczeństw i samych działkowców. Osobisty list do Zjazdu skierował Jarosław Kalinowski poseł do Parlamentu Europejskiego.
Swoje wsparcie i pozdrowienia do Zjazdu Mazowieckiego skierowały, również Okręgowe Zarządy w Szczecinie, Gdańsku jak również rodzinne ogrody działkowe
„Sady Żoliborskie” w Warszawie, „Współpraca” w Łomiankach, „Bemowo II” w Warszawie i „Ursynów”
w Warszawie, za co serdecznie dziękujemy.
IV Zjazd Delegatów w Warszawie otworzyła Prezes
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Grażyna Franke witając uczestników oraz zaproszonych gości. Na salę został
wprowadzony Sztandar Okręgowego Zarządu, oraz zaśpiewany hymn państwowy. Na przewodniczących IV Zjazdu
zostali wybrani Antoni Kostrzewa oraz Teresa Karpeta.

Przewodniczący Zjazdu zaproponował skład Prezydium
Zjazdu w osobach Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Prezes OZM PZD Grażyna Franke, Przewodnicząca Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Marianna Cegiełkowska, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rozjemczej Zofia Paderewska, którzy zostali jednogłośnie przyjęci przez Zjazd. Przewodniczący przedstawił również
porządek obrad, oraz regulamin obrad zatwierdzony przez
Zjazd.
W tym roku obchodzimy 30-lecie Polskiego Związku
Działkowców, z tej okazji, w imieniu działkowców mazowieckich prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego
przekazała Prezesowi Związku podziękowanie, za jego
osobisty wkład w istnienie i rozwój naszej organizacji.
Prezes Polskiego Związku Działkowców wyróżnił i uhonorował 14 działaczy Okręgowego Zarządu Mazowieckiego odznaką „Za zasługi dla PZD” oraz wręczył złotą
odznakę „Zasłużonego Działkowca” dla 10 aktywnych
działaczy. 42 członków ustępującego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego otrzymało dyplomy uznania Krajowej
Rady PZD, jako podziękowania za szczególne zasługi,
wzorowe wykonywanie obowiązków statutowych oraz
działanie w obronie praw działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Łącznie wyróżnionymi zostało 66 osób. W imieniu odznaczonych działaczy podziękowania Prezesowi Polskiego Związku Działkowców złożył Henryk Gala prezes ROD „Lotnisko” w Warszawie.
IV Okręgowy Zjazd wybrał siedmio osobową Komisję
Mandatową, siedmio osobową Komisję Wyborczą, oraz
siedmio osobową Komisję Uchwał i Wniosków wraz z ich
przewodniczącymi.
Referat sprawozdawczo - programowy Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD wygłosiła Prezes Grażyna
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Franke, który został pozytywnie oceniony przez Zjazd.
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rozjemczej referowała Przewodnicząca Zofia Paderewska, a Sprawozdanie
Okręgowej Komisji Rewizyjnej wygłosiła Przewodnicząca Marianna Cegiełkowska wraz wnioskiem o udzielenie
absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi Mazowieckiemu.
IV Okręgowy Zjazd Delegatów w Warszawie obfitował
w wystąpienia bardzo merytoryczne oraz przebiegał
sprawnie i zgodnie z założonym harmonogramem.
Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił proponowany 39 osobowy skład Okręgowego Zarządu Mazowieckiego oraz 9 osobowe składy Komisji Rewizyjnej
i Rozjemczej, które przegłosowano. Nowym Prezesem
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego została wybrana

Grażyna Franke. Wyznaczono również skład Delegatów
na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców.
IV Okręgowy Zjazd Delegatów uwzględniając sytuację
Związku, i zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych, ale przede wszystkim działkowców i ich praw wynikających z ustawy o rod przyjął szereg dokumentów;
apel w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 r., oraz
stanowiska w sprawie: w obronie ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych, poparcia decyzji Krajowej Rady
PZD o zwołaniu II Kongresu PZD, współpracy z samorządami terytorialnymi, których treść przedstawiona jest
poniżej.
OZM PZD
/-/ Konopka Marta

APEL
IV Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 września 2011 r.
w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 r.
Zbliżające się wybory parlamentarne są wydarzeniem
dla całego społeczeństwa polskiego, również dla wszystkich użytkowników działek, zgromadzonych pod skrzydłami Polskiego Związku Działkowców. Skład Parlamentu RP i układ sił partyjnych, decydujących o przyszłości naszego kraju, będzie miał bezpośredni wpływ na dalsze funkcjonowanie ogrodów oraz stosunek do nich
władzy ustawodawczej, sądowniczej i jednostek samorządu terytorialnego.
Praktycznie od dziesiątków lat działkowcy i ich Związek są atakowani przez propozycje zmian ustawy, przedstawiane przez kolejne partie polityczne. Zarówno władza
ustawodawcza jak i sądownicza systematycznie próbują
ingerować w nasze uregulowania ustawowe, lekceważąc
przy tym wolę i stanowisko samych zainteresowanych.
Jeszcze niedawno słuchaliśmy o mrzonkach powszechnego uwłaszczenia działkowców, a dzisiaj ci sami „odnowiciele” usiłują zlikwidować zapisy gwarantujące użytkownikom działek spokój i bezpieczeństwo w przypadku
roszczeń osób trzecich. Atakowani jesteśmy zarzutami
o braku nadzoru nad ogrodami i ich Związkiem. Kwestionuje się nasze prawo do gruntów zajmowanych przez
dziesiątki lat przez ogrody. Najwyższa Izba Kontroli
w swoim raporcie usiłowała znaleźć uzasadnienie do
zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace analityczne nad
naszą ustawą. Ten zmasowany atak świadczy o tym, że

każdy argument jest dobry, aby zakwestionować istniejący porządek prawny.
Polski Związek Działkowców, jako organizacja, zrzesza
w swoich szeregach milionową grupę społeczną, połączoną miłością do przyrody i środowiska naturalnego. Tylko
na terenie Mazowsza jest nas 120 tysięcy. Dlaczego zatem
nasz głos, poparty 620 tysiącami podpisów w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, nie stanowi wystarczającego argumentu dla niektórych partii politycznych.
Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, mamy zatem
prawo decydować o tym kto będzie nas reprezentował w
Parlamencie RP, władzy ustawodawczej odpowiedzialnej
za stabilne i racjonalne prawo. Od nas samych zależy czy
ustawy uchwalać będą posłowie i senatorowie rozumiejący rolę rodzinnych ogrodów działkowych i znaczenie ruchu ogrodnictwa działkowego dla społeczności lokalnych.
Uczestnicy Zjazdu zwracają się do wszystkich działkowców mazowieckich o masowy udział w tegorocznych
wyborach parlamentarnych.
Apelujemy również do władz na wszystkich szczeblach
Związku w Okręgu Mazowieckim o wsparcie i pomoc
tym kandydatom, którzy wykażą się znajomością problematyki ogrodnictwa działkowego i nie zawiodą nas
w przyszłości. Tylko te komitety i ugrupowania polityczne, które gwarantują obronę praw i postulatów środowiska
działkowców, zasługują na promocję i pomoc ze strony
Związku i działkowców.
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Jesteśmy przekonani, że tylko wybranie właściwych
przedstawicieli w Parlamencie, daje gwarancje spokoju i

przyszłości ogrodom, działkowcom i ich Związkowi i na
nich oddajmy swój głos.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Warszawa, dnia 17 września 2011r.

STANOWISKO
Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Warszawie
z dnia 17 września 2011 r.
w sprawie poparcia decyzji Krajowej Rady PZD o zwołaniu II Kongresu PZD
Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego w pełni popiera decyzję podjętą przez Krajową Radę o zwołaniu
II Kongresu PZD, jako sposobu na przedstawienie naszego stanowiska i woli miliona rodzin działkowych.
Ataki na Związek i ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych w pełni uzasadniają taką decyzję. Nie możemy ze
spokojem przyglądać się jak próbuje się nam odebrać prawa, zapisane w naszej ustawie i w sposób bezpardonowy
likwidować ogrody.
Nasza determinacja wynika z faktu, że w ostatnich latach stosowane są różne formy zdeprecjonowania Związku, oraz podważenia zapisów naszej ustawy, jako niekonstytucyjnych. Uchwalona przez Sejm RP w 2005 r. ustawa sprawdziła się i jest w pełni akceptowana przez społeczność działkową. Akt prawny, który gwarantuje
działkowcom prawo własności naniesień, zapewnia zwolnienia podatkowe, zabezpiecza ogrody przed pochopnymi
likwidacjami, jest od dłuższego czasu atakowany w sposób bezpardonowy. Ustawa ma szczególne znaczenie właśnie dla działkowców i ogrodów mazowieckich, bronionych jej zapisami przed roszczeniami i nieuzasadnionymi likwidacjami.
W obronie ustawy o ROD złożyło podpisy 620 tysięcy
działkowców, a mimo to została zaskarżona przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.

W walkę ze Związkiem i działkowcami włączyły się najwyższe władze Państwa i organy kontrolne. Ministerstwo
Infrastruktury prowadzi prace nad zmianą naszej ustawy,
przeciwstawiając milionowej organizacji, jaką jest Polski
Związek Działkowców, nic nie znaczące Stowarzyszenia,
reprezentowane przez osoby naruszające prawo związkowe i ogólnie obowiązujące przepisy.
W tej sytuacji decyzja o zwołaniu na dzień 22 września
br. II Kongresu PZD była konieczna. Tego oczekiwały
struktury, działacze i działkowcy.
W Kongresie udział weźmie 4000 przedstawicieli ogrodów, w tym 370 delegatów mazowieckich. Zaprosimy do
uczestnictwa przedstawicieli Rządu, Parlamentu, samorządów i organizacji społecznych.
II Kongres będzie manifestacją naszej woli i oczekiwań
w stosunku do władz ustawodawczych i wykonawczych.
Jesteśmy milionową organizacją, i oczekujemy, że nasz
głos przestanie być ignorowany w państwie demokratycznym, gdzie wola tak licznej grupy społecznej jest pomijana milczeniem.
Jesteśmy reprezentatywną grupą obywateli i nie zamierzamy zadowolić się obietnicami. Oczekujemy od Parlamentu i Rządu konkretów, prawa do funkcjonowania
w ramach własnej organizacji, w oparciu o akceptowaną
przez nas ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Warszawa, dnia 17 września 2011r.
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STANOWISKO
IV Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Warszawie
z dnia 17 września 2011 r.
w sprawie współpracy z samorządami terytorialnymi
Uczestnicy IV Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców zwracają się do przedstawicieli władz samorządowych na terenie województwa mazowieckiego z apelem w sprawie funkcjonowania i dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych, socjalnych zarówno działkowców jak i mieszkańców miast. To tereny zielone, które wzbogacają lokalny krajobraz, tworzą przyjazne i zdrowe otoczenie dla działkowców i społeczności lokalnych.
Na przestrzeni 110 lat, ogrody powstawały najczęściej
na gruntach słabych i zdegradowanych. Tylko dzięki wytężonej pracy działkowców i działaniu Związku stały się
terenami zielonymi, otwartymi dla społeczeństwa. Ogrody działkowe są elementem zagospodarowania miast, stanowią bowiem „zielone płuca”, enklawę nieskażonej
przyrody i czystego powietrza.
Dlatego brak akceptacji dla utrwalenia ogrodów w organizmie osiedli i miast, ze strony samorządu terytorialnego,
poprzez ich eliminację z krajobrazu miast, odcina dostęp
społeczności do natury, na rzecz zachowania której winien
działać. Oczekujemy wsparcia samorządów w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów, zajętych przez szereg
ogrodów na terenie województwa mazowieckiego, gdyż
Związek nie zawsze dysponuje dokumentacją dla ogrodów powstałych przed wejściem w życie ustawy z 1981 r.
Jako Związek zrzeszający w swoich szeregach mieszkańców, staramy się również działać na rzecz społeczno-

ści lokalnej poprzez organizowanie uroczystości, wspólnie
z organizacjami pożytku publicznego. Wzajemna współpraca mająca na celu pogodzenie rozwoju miast i ich infrastruktury drogowej z funkcjonowaniem ogrodów
działkowych leży w interesie zarówno jednostek samorządu terytorialnego jak i Polskiego Związku Działkowców.
Dlatego też, uczestnicy IV Okręgowego Zjazdu Delegatów liczą na współpracę z władzami samorządowymi
w celu wypracowania jak najlepszych kierunków dla działania i rozwoju ogrodów działkowych.
Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych leży nie tylko w interesie samej organizacji, ale także władz lokalnych. Polski Związek
Działkowców nie jest hermetyczną grupą społeczną, dbającą wyłącznie o własne interesy. Pokazaliśmy, to w swoim Stanowisku z dnia 23.11.2006 r., „w sprawie rozwoju
Miast”. Związek nie zamierza blokować komunalnych inwestycji, niezbędnych dla rozwoju miast i gmin. Tak jak
wszyscy obywatele naszego kraju chcemy mieć możliwość życia, pracy i wypoczynku w miłym, przyjaznym
nam środowisku.
Uważamy, więc za konieczne prowadzenie szeregu
działań dla rozwijania szeroko pojętej współpracy z samorządem. Powinna się ona odbywać na zasadach partnerskich, być korzystna dla obydwu stron, uwzględniać
interesy samorządu, z jednoczesnym poszanowaniem
działkowców i ich praw, oraz niezależności i samodzielności Związku. Jest to gwarancją funkcjonowania i rozwoju
rodzinnych ogrodów działkowych, które służą społecznościom lokalnym i miastom.

Przewodniczący Zjazdu
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Warszawa, dnia 17 września 2011 r.

– Stanowisko IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Warszawie w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zamieszczone zostało w Biuletynie Specjalnym Nr 11.
– Stanowisko Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do TK o zbadanie konstytucyjności ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD zostało w Biuletynie Specjalnym Nr 11.
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20. Informacja z VII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Śląskiego
W dniu 29 września 2011 roku w świetlicy Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Szarotka” w Siemianowicach Śląskich, odbył się VII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
Okręgu Śląskiego. W obradach Zjazdu uczestniczył owacyjnie witany przez wszystkich, Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów, reprezentujących 11 Rejonowych Delegatur OZ Śl. i sztandaru Okręgu, odegrano i odśpiewano Hymn Narodowy i Hymn
Polskiego Związku Działkowców. Następnie Prezes OZ
Śl. Pan Jerzy Leśniak, dokonał otwarcia obrad Zjazdu
i powitania delegatów, zaproszonych gości i osób ustępujących struktur okręgowych nie będących delegatami.
Przewodniczącym Zjazdu wybrany został Józef Noski
delegat z ROD „Odrodzenie” z Zabrza. Na Wiceprzewodniczących Zjazdu wybrano: Michała Krawczyka delegata
z ROD „Zagórze” z Sosnowca i Jana Nowakowskiego delegata z ROD „Jedność Robotnicza” w Bytomiu.
W Prezydium Zjazdu zasiadali: Przewodniczący Zjazdu
– Józef Noski, Michał Krawczyk, Jan Nowakowski, Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, Prezes OZŚl. Pan Jerzy Leśniak, działacze OZ Śl. Panowie Eugeniusz
Lubosch i Szymon Marczewski, Pani Bożena Kotkowska
Poseł na Sejm RP, Pani Ewa Klekot kandydująca do Sejmu, Pan Tadeusz Motowidło Poseł na Sejm RP, Pan Witold Klepacz Poseł na Sejm RP, Pan Zbyszek Zaborowski
Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD, Pan
prof. Paweł Bożyk kandydujący do Senatu RP.
Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki w uznaniu zasług
za wzorowe wypełnianie obowiązków członka organów
OZ Śl. oraz obronę praw działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w kadencji 2007–2011, wraz
z osobistymi serdecznymi życzeniami, wyróżnił 61 osób
– działaczy struktur okręgowych, honorowymi dyplomami Krajowej Rady PZD.
Następnie Prezes OZ Śl. Pan Jerzy Leśniak dziękując za
pracę w strukturach okręgowym, wręczył pamiątkowe trofea szklane dedykowane osobiście dla każdego z członków okręgowego zarządu i komisji statutowych okręgowego zarządu.
Za zasługi położone na rzecz rozwoju górnictwa, odznakami honorowymi „Zasłużony dla Górnictwa RP”, zostały odznaczone niżej wymienione osoby rekomendowane
przez Federację Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Gorzkowski Jerzy, Noski
Józef, Mączka Zenon, Chłosta Jerzy, Krawczyk Michał,
Gorzkowski Zbigniew, Świenty Piotr. Aktu dekoracji dokonał Poseł Tadeusz Motowidło.
Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił Prezes
ustępującego zarządu okręgowego Pan Jerzy Leśniak, uzu-

pełniając informacje zawarte we wcześniej dostarczonych
delegatom dokumentach: Sprawozdanie Okręgowego Zarządu Śląskiego za okres ubiegłej kadencji i Programie działania OZ Śl. na kadencję 2011–2015. Sprawozdania
z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej
Komisji Rozjemczej złożyli ich przewodniczący Panowie
Eugeniusz Lubosch i Szymon Marczewski.
Sprawozdanie złożyła Komisja Mandatowa, która
przedstawiła zebranym protokół stwierdzający prawomocność VII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu
Śląskiego – na wybranych na Rejonowych Konferencjach
Przedzjazdowych 123 delegatów w Zjeździe uczestniczy
118 delegatów, co stanowi 96% obecnych.
W dyskusji, w której głos zabierali delegaci i zaproszeni goście, dominowała troska o Rodzinne Ogrody i Związek. Wszyscy opowiadali się za jednością w Związku
i trwałością i niezmiennością Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Szczególnie w pamięci delegatów
i zaproszonych gości zapisało się wystąpienie Prezesa
Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego, który gorąco
i uczuciowo podchodząc do spraw naszego środowiska,
wzruszył delegatów znajomością naszych problemów
podkreślając jednocześnie nasze zasługi i osiągnięcia.
Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Okręgowemu Zarządowi i ustaleniu liczby
członków struktur okręgowych, nastąpiły wybory, w wyniku których:
• wybrano 39-osobowy Okręgowy Zarząd Śląski, którego Prezesem został p. Jerzy Leśniak, wiceprezesami Józef Noski i Michał Krawczyk, sekretarzem Jan Jaworek,
a skarbnikiem p. Aniela Buczek,
• 11-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną z Przewodniczącym Komisji p. Eugeniuszem Luboschem,
• 11-osobową Okręgową Komisję Rozjemczą, której
Przewodniczącym został p. Szymon Marczewski,
• oraz 49-osobowy skład delegatów na IX Zjazd Krajowy Delegatów PZD.
Na zakończenie obrad VII Okręgowego Zjazdu Prezes
Związku p. Eugeniusz Kondracki wysoko oceniając obrady, między innymi powiedział: „chcę podziękować za
obecność na II Kongresie delegacji z Okręgu Śląskiego i za
waszą postawę, prezentowane poglądy i stanowiska. Za to
wszystko należą się słowa uznania i serdecznego podziękowania OZ Śląskiemu…”
Za te wyrazy uznania, delegaci gorącymi brawami podziękowali Prezesowi, składając deklaracje dalszego oddania sprawie obrony ruchu ogrodnictwa działkowego
i Polskiego Związku Działkowców.
Na zakończenie Komisja Uchwał i wniosków złożyła
sprawozdanie, podjęto uchwały, oraz stanowiska.
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STANOWISKO
VII Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce
Uczestnicy VII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD
Okręgu Śląskiego, reprezentujący 100-tysięczną rzeszę
działkowców Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia z 626 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zwracają się do wszystkich działkowców w Polsce o bezkompromisowe realizowanie celu jakim jest obecnie walka o nasz Związek. Nie
mamy innej drogi niż wspólna walka i organizowanie się
w walce o nasze prawa. Musimy bronić naszej godności,
dążyć do wszechstronnego uświadomienia naszych członków, ich rodziny i całe społeczeństwo o wielkich celach do
jakich zmierzamy, o społecznym znaczeniu programów
które realizujemy, o przebytej drodze i o stojących przed
naszym Związkiem zadaniach. Nie możemy ignorować
wyzwań współczesności, zwłaszcza, że otoczenie nie zawsze jest nam przyjazne. Zagrożenia należy rozpatrzeć
w dwóch kategoriach – zewnętrzne i tkwiące w nas samych. Zewnętrzne – to bezprecedensowy atak na nasz
związek, którego główną przyczyną, pomimo politycznej
otoczki, są aspekty ekonomiczne. Zjawisko to bardzo niekorzystnie wpływa na codzienność ogrodową. Obniża się
dyscyplina na ogrodach, władze statutowe są lekceważone, często obrażane. Ludzie którzy społecznie przepracowali w strukturach związkowych wiele lat – wycofują się
z działalności. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich. Ale
tzw. „milcząca większość” czeka na rozwój wydarzeń, nie
angażując się w działalność bieżącą. Na ogrodach dokonuje się wymiana pokoleń, przychodzą ludzie młodsi, zaangażowani zawodowo, traktujący działkę jako miejsce
wypoczynku po ciężkiej pracy. Oni nie są zainteresowani
(przynajmniej na razie) prowadzeniem żadnych upraw, nie
interesuje ich też praca w ogrodowych strukturach organizacyjnych, wnoszą w terminie stosowne opłaty i chcą
mieć święty spokój. Tej grupy społecznej nie można lekceważyć, bo będzie ich coraz więcej. Polska nie stanie się
z dnia na dzień krajem powszechnej szczęśliwości, gdzie
każdy będzie miał dom z ogrodem, więc ogród działkowy
jest naturalną odskocznią od codzienności dla wielu ludzi
którzy nie chcą przeznaczać swojego wolnego czasu np.
tylko na oglądanie telewizji. Potwierdzeniem tej tezy jest
zresztą fakt funkcjonowania ogrodów w krajach znacznie
od Polski bogatszych. Przeszłość i tradycja w dużym stopniu wpływają na nasze postrzeganie roli ogrodów działkowych w dzisiejszej rzeczywistości.
Przemiany, jakie zaszły w ostatniej 30-letniej działalności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, są naszą dumą i satysfakcją. Osiągnięcia te stwarzają pomyślną
perspektywę oraz stanowią bogaty zasób motywacji dla
realizacji niełatwych ale ambitnych zadań w nowej kadencji. Podstawową sprawą jest umocnienie poczucia odpowiedzialności za dobre, rzetelne wykonywanie swych

zadań, co wiąże się to ze wzrostem złożoności i trudności
zadań, które realizujemy. Konflikty rodzące się w wyniku
przemian są wielkim wyzwaniem, aby budować pomosty
nad tymi różnicami bo jedność w Związku jest dobrem
nadrzędnym.
Jak widać wyzwania przed którymi stoimy, a właściwie
środowisko które Polski Związek Działkowców reprezentuje są ogromne i sprostać im może wyłącznie prężna organizacja z wyraźnie zarysowanym programem, zakładającym ewolucyjny rozwój. Jest rzeczą oczywistą, że duża organizacja potrzebuje więcej czasu i środków do wdrożenia procesów restrukturyzacyjnych, wynikających
z bieżących potrzeb, tym niemniej dysponując strukturami terenowymi, możemy je wprowadzić szybciej i skuteczniej. Ważnym jest aby kierunek tych zmian przewidywać
i umieć się przed zmianami niekorzystnymi obronić.
Już od ponad 20 lat walczymy o prawo do działki i prawo do istnienia polskich ogrodów działkowych. Dwadzieścia lat skutecznej walki to doświadczenie, które jednoznacznie wskazuje, że gdy jesteśmy razem, połączeni
wspólnym celem, gdy jesteśmy przekonani o potrzebie
wspólnego działania pod szyldem naszej organizacji, wtedy potrafimy obronić ogrody i Związek. Tylko integracja
wokół własnego Związku, wokół wspólnego działania pozwalała na skuteczną walkę o swoje prawa. Tylko silna,
zintegrowana wokół własnych celów organizacja działkowców jest w stanie skutecznie bronić praw działkowców i istnienia ogrodów działkowych. To że ogrody nadal
istnieją, jest zasługą determinacji polskich działkowców
zjednoczonych i utożsamiających się z ich ogólnopolska
samorządną i samodzielna organizacją, jaką jest Polski
Związek Działkowców. Bez wsparcia silnej organizacji
trudno byłoby poszczególnym ogrodom i działkowcom
przeciwstawić się próbom wyrzucenia z działek i likwidacji ogrodów.
Nasi członkowie, działkowcy Okręgu Śląskiego, widząc
zaangażowanie organów państwa, jakim są I Prezes SN,
Trybunał Konstytucyjny, NIK, oraz posłów reprezentujących przecież Sejm RP do walki z działkowcami, wzywają do wspólnej walki i zjednoczenie w obronie wspólnych
wartości i drastycznego ograniczenia naszych praw. Działania tych organów państwa polskiego są bezprzykładnym
objawem nieliczenia się z głosem miliona polskich działkowców i ich rodzin upominających się o prawo do wypoczynku na działkach. Są widocznym dowodem wprzęgnięcia tych organów do działań mających na celu udzielenie pomocy określonym siłom politycznym i ekonomicznym planującym przejecie terenów ogrodów.
VII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD Okręgu Śląskiego, wyraża szczególne słowa uznania dla Prezesa Polskie100

go Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego za niezłomną postawę i wytrwałość w obronie ogrodnictwa działkowego w Polsce, oraz walkę o prawa
działkowców. O integrację nie tylko w walce z zagrożeniami, ale także w codziennej realizacji statutowych zadań,
aby nasze ogrody służyły działkowym rodzinom i społecznościom lokalnym na miarę współczesnych i przyszłych
potrzeb.
Apelujemy i wzywamy wszystkich polskich działkowców:
• Nie pozwólmy się podzielić!
• W jedności nasza siła!
• Tylko silna, zintegrowana wokół własnych celów organizacja działkowców jest w stanie skutecznie bronić praw
działkowców i istnienia ogrodów działkowych!

• Wspólnym działaniem, zjednoczeni wokół naszego
Związku, możemy przeciwstawić się zagrożeniom dla
ogrodów, a także budować przyszłość ruchu ogrodnictwa
działkowego w naszym kraju!
• Przeciwstawiajmy się wszelkim próbom rozbicia
Związku, roztrwonienia jego dorobku, wszelkim próbom
ograniczenia jego praw zagwarantowanych ustawą o ROD
i Konstytucją RP!
• Walczmy o niezmienność ustawy o ROD, która gwarantuje trwałość ruchu działkowego i nadaje działkowcom
niezbędne uprawnienia. Zapewnia im także prawo do własnej organizacji, która zajmuje się problemami ROD, żeby mogły lepiej służyć działkowcom i społecznościom
lokalnym
Uczestnicy VII Okręgowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Działkowców Okręgu Śląskiego

Siemianowice Śląskie, 29 września 2011 r.

APEL
VII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Śląskiego
DO DZIAŁKOWCÓW
w sprawie wyborów parlamentarnych
Szanowny Działkowcu!

wy, Statutu i Regulaminu:
• przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
• ochronę środowiska przyrodniczego,
• kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka i pozytywnego wpływu na warunki ekologiczne w miastach,
• oraz ochronę przyrody i poprawę warunków bytowych
społeczności miejskich.
Jeśli odpowiednio wcześnie nie podejmiesz decyzji, dalej będziesz narzekał na zły stan państwa, bezkarność
przestępców i luki w prawie czy też brak poszanowania
praw obywatelskich. Wykorzystaj tą szansę stając czynnie w obronie PZD, Ogrodów i działkowców, wybierając
swych przedstawicieli spośród ludzi prawych i sprawiedliwych, by prawo, które tworzą nie wyrządzało krzywdy
polskim działkowcom. Nie pozwól na wyrządzenie
krzywdy setkom tysięcy rodzin i utratę ich dorobku, oraz
miejsc ich wypoczynku, rekreacji i czynnego spędzania
wolnego czasu.
Głosuj na kandydata, dla którego, jak i dla nas, Ogrody
są wartością nadrzędną, a Polski Związek Działkowców
jest gwarantem istnienia i rozwoju Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.

Wybory parlamentarne są aktem wielkiej obywatelskiej
odpowiedzialności za sprawy państwa i narodu. Twój w
nich udział jest więc nie tylko konstytucyjnym prawem
ale także moralnym zobowiązaniem do wyrażenia opinii,
komu powierzyć, jako przedstawicielom narodu, prawo
decydowania o naszej przyszłości. Będzie to oddanie prawa do decydowania o kształcie drogi jaką pójdzie Polska.
W tych trudnych czasach, zastanowienia wymaga nasza
apolityczność i neutralność. Niezmiennie mamy do spełnienia jako Związek ważne zadania. Działalność Związku
nie może się ograniczać tylko do realizacji podstawowych
zadań statutowych, ale musi wykraczać poza ten obszar i
skupiać się także na obronie pierwszoplanowych wartości naszego ruchu – ogrodów, praw działkowców, oraz istnienia i jedności Związku.
Niech Twój udział w wyborach będzie jak najbardziej
świadomym wyborem. Dla osiągania celów i realizacji
założeń ustawy i statutu PZD, musimy korzystać z poparcia wszystkich identyfikujących się ze Związkiem, a szeroki udział członków PZD w wyborach, będzie najlepszą
legitymizacją naszych przedstawicieli w Sejmie i Senacie.
Jesteśmy jedyną organizacją, która ma w zapisach Usta-
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VI. PLANY INWESTYCJI I REMONTÓW ROD
W 2011 R.
Informacja Krajowej Rady
W dniu 30 marca 2011 roku Prezydium Krajowej Rady
PZD przyjęło uchwałę nr 44/2011 w sprawie sporządzania sprawozdań z planu i realizacji inwestycji i remontów
w ROD, w której zobowiązano wszystkie okręgowe zarządy PZD do corocznego przekazywania do Krajowej
Rady PZD informacji w zakresie planu inwestycji i remontów w ROD na dany rok kalendarzowy. Zgodnie
z uchwałą, informacje te okręgowe zarządy PZD mają
obowiązek przesyłać do KR PZD do dnia 31 lipca każdego roku, jak i każdorazową jego aktualizację.
Z danych przesłanych przez okręgowe zarządy PZD wynika, iż w 2011 roku, na 4 948 rodzinnych ogrodów
działkowych, planami inwestycji i remontów zostało
objętych 1 621 ogrodów, co stanowi 32% wszystkich

ROD w Polsce. Łącznie zaplanowano 2 252 zadania inwestycyjno – remontowe, co oznacza, iż w niektórych
ogrodach zostanie przeprowadzonych więcej niż jedno zadanie.
Najwięcej ROD, które zostały objęte planami inwestycji i remontów w stosunku do istniejących na terenie okręgu ogrodów występuje w: OZ PZD Sudeckim (120 ROD
tj. 80% w stosunku do wszystkich ROD), WarmińskoMazurskim (113 ROD, tj. 64%), Opolskim (68 ROD
tj. 60%) i Świętokrzyskim (48 ROD, tj. 60%).
Z kolei najmniej ROD objętych planami funkcjonuje na
terenie OZ PZD: w Lublinie (12 ROD, tj. 7% w stosunku
do wszystkich ROD), w Gdańsku (35 ROD, tj. 15%) i Małopolskim (49 ROD, tj. 18%).

BUDOWA NOWEJ INFRATSRUKTURY TECHNICZNEJ W ROD W 2011 ROKU

Okręgowe Zarządy Polskiego Związku Działkowców
wykazały, iż w 2011 roku ogrody działkowe zaplanowały budowę nowej infrastruktury w 5341 Rodzinnych Ogrodach Działkowych, na łączną kwotę
18 510 885 zł. Najwięcej prac zaplanowano w związku z
budową nowych sieci energetycznych. Inwestycje te będą
dotyczyć 142 ROD na łączną kwotę 6 762 276 zł. Natomiast jedynie w 8 ROD na terenie całego kraju zaplanowano inwestycje w tzw. tereny rekreacyjne, do których
zaliczane są: budowa placów zabaw, boisk do gier, grzybków itp. Szczegółowy podział zadań związanych z budową nowej infrastruktury w ROD przedstawia się następująco:
– 87 201 mb sieci energetycznej w 142 ROD na kwotę
6 762 276 zł,
– w 105 ROD zaplanowano zadania dotyczące domów

działkowca i budynków administracyjnych, na kwotę
3 156 653 zł,
– 83 509 mb sieci wodociągowej w 89 ROD, na kwotę
4 787 948 zł,
– 47 372 m² ogrodzenia w 87 ROD na kwotę 1 569 651 zł,
– w 39 ROD zaplanowano inwestycje w zakresie ochrony środowiska na kwotę 1 094 470 zł. Powyższe zadania
związane są z budową pasów zieleni, kanalizacją, melioracją oraz sanitariatami.
– tzw. „zadania inne” w 34 ROD na kwotę 617 667 zł.
Dotyczy to m.in. tablic informacyjnych, rozdzielni, planów zagospodarowania ROD, pomiarów działek.
– 23 545 m² dróg i alej ogrodowych w 30 ROD na kwotę 430 520 zł,
– w 8 ROD zaplanowano inwestycje dotyczące terenów
rekreacyjnych na kwotę 91 700 zł.

REMONTY I MODERNIZACJE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY W ROD W 2011 ROKU
stanowiły ponad 28% wszystkich zadań remontowych
w ROD. Szczegółowy podział zadań związanych z remontem istniejącej infrastruktury w ROD przedstawia się następująco:
– 10 656 613 m² ogrodzenia w 426 ROD na kwotę
5 268 804 zł,
– w 387 ROD zaplanowano zadania dotyczące domów

Informacje przekazane przez okręgowe zarządy PZD
wykazują, iż w 1 5832 ROD zaplanowano remonty
i modernizacje istniejącej infrastruktury ogrodowej na
łączną kwotę 26 501 535 zł. Stanowi to ponad 67%
wszystkich zaplanowanych w 2011 roku zadań inwestycyjno – remontowych. Najwięcej zadań związanych będzie z remontami istniejących ogrodzeń, które będą
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działkowca i budynków administracyjnych, na kwotę
6 549 029 zł,
– 113 416 mb sieci wodociągowej w 276 ROD na kwotę 5 940 221 zł,
– 87 584 mb sieci energetycznej w 216 ROD na kwotę
5 515 713 zł,
– 55 659 m² dróg i alej ogrodowych w 117 ROD na

kwotę 1 734 1345 zł,
– remonty w zakresie ochrony środowiska w 77 ROD na
kwotę 688 094 zł,
– w 12 ROD na kwotę 61 800 zł zaplanowano zadania
remontowe dotyczące terenów rekreacyjnych,
– tzw. „zadania inne” w 72 ROD wyniosą około 743 740 zł.

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROD
Plany inwestycji i remontów w ROD na rok 2011 zawierają również informacje w zakresie źródeł finansowania tych zadań, które zostały podzielone na środki własne
ROD, dotacje z PZD oraz środki zewnętrzne.
Z przesłanych informacji wynika, iż okręgowe zarządy
PZD zabezpieczyły na wykonanie zadań remontowo – inwestycyjnych kwotę w wysokości 45 589 054 zł3, z czego aż 37 958 858 zł stanowić będą środki własne ROD.
Zatem głównym źródłem finansowania zadań inwestycyjno – remontowych będą środki własne ROD stanowiące
około 83% wszystkich źródeł finansowania. W niektórych
okręgach procent pokrycia zadań inwestycyjno – remontowych ze środków własnych ROD przekracza 95%. Taka sytuacja występuje w OZ PZD: w Częstochowie, w
Koszalinie, w Legnicy, w Małopolskim i w Poznaniu. Są
także okręgi, w których procent pokrycia kosztów prac
przez ogrody jest niższy np. w okręgu elbląskim (50%),
toruńsko-włocławskim (61%) i śląskim (69%).
Z informacji przekazanych przez okręgowe zarządy
PZD wynika, iż średnio 15% środków na zadnia remontowo – inwestycyjne pochodzić będzie z dotacji przyznanych przez organy wyższe PZD: okręgowe zarządy PZD
oraz Krajową Radę PZD. Największy procent pokrycia
kosztów prac z oczekiwanych dotacji PZD występuje
w okręgu elbląskim (33%), pilskim (30%), śląskim (30%),
toruńsko-włocławskim (31%) i wrocławskim (38%).
Natomiast w takich okręgowych zarządach PZD jak
Częstochowa, Legnica, Małopolski, Podlaski i Poznań,
procent spodziewanych dotacji z PZD w stosunku do wartości zadań wynosi średnio 1-2%. W niektórych okręgowych zarządach PZD kwoty, które mogą zostać przeznaczone na dotacje są niewielkie z uwagi na mały stan
środków finansowych na Funduszu Rozwoju ROD OZ
PZD. Jednakże są okręgowe zarządy PZD, które mimo iż
posiadają znaczne sumy na Funduszu Rozwoju ROD, to
jednak tylko niewielką ich część przeznaczają na dofinansowanie inwestycji i remontów w ROD. Wyjątkiem jest
tu jedynie OZ Śląski PZD, który znaczną część środków
z Funduszu Rozwoju ROD przeznacza na dotacje dla własnych ogrodów. Są jednak i takie okręgowe zarządy PZD,
które mimo, iż posiadają wystarczające środki na koncie
Funduszu Rozwoju ROD, występują z wnioskami do Kra-

jowej Rady PZD o przyznanie dotacji. Powyższa sytuacja
występuje w OZ PZD w Elblągu, Podkarpackim czy Warmińsko – Mazurskim. Środki zgromadzone na Funduszu
Rozwoju ROD, którymi dysponuje Krajowa Rada PZD, są
niewielkie i winny być przeznaczane na dotacje dla tych
ogrodów, które nie mogą liczyć na wsparcie finansowe ze
swoich okręgowych zarządów PZD, gdzie również stan
Funduszu Rozwoju ROD jest mały. Natomiast w pozostałych przypadkach okręgowe zarządy PZD powinny aktywniej wykorzystywać środki zgromadzone na Funduszu
Rozwoju ROD, co pozytywnie wpłynęłoby na lepsze zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych.
Ostatnim źródłem finansowania planowanych inwestycji i remontów w ROD są środki zewnętrzne, w skład których mogą wchodzić m.in. dotacje z jednostek samorządów terytorialnych i Skarbu Państwa. Z przekazanych
przez okręgowe zarządy PZD informacji wynika, iż zaledwie 2% środków spodziewana jest z zewnętrznych źródeł. Największy procent finansowania robót remontowo
– inwestycyjnych z tzw. środków zewnętrznych planowany jest w OZ PZD: w Elblągu (17%), w Poznaniu i Podlaskim (13%) oraz w Podkarpackim (12%). Z kolei
okręgowe zarządy PZD w Gdańsku, w Koszalinie, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Warmińsko-Mazurski,
w Słupsku, Sudecki, w Szczecinie, Śląski, Świętokrzyski,
we Wrocławiu i w Zielonej Górze, w ogóle nie liczą na
otrzymanie jakiejkolwiek pomocy finansowej z zewnątrz.
Powyższe świadczy, iż w niektórych okręgowych zarządach PZD, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego nie jest zbyt owocna. Część miast i gmin pamięta
o tym, iż ogrody to urządzenia użyteczności publicznej,
które służą nie tylko działkowcom, ale i wszystkim mieszkańcom, więc w miarę możliwości planują choćby niewielką pomoc dla ogrodów działkowych. Niestety jest
również spora grupa jednostek samorządowych, które
o tym fakcie zapominają.
Reasumując należy przyjąć, iż 98% planowanych zadań
remontowo – inwestycyjnych w 2011 roku finansowanych
będzie ze środków własnych PZD: środków ROD oraz
z dotacji z organów wyższych PZD. Natomiast zaledwie
2% wartości zadań pokrytych będzie ze środków zewnętrznych.
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PODSUMOWANIE
Z informacji przedstawionych przez okręgowe zarządy
PZD wynika, iż 32% ROD planuje przystąpić w 2011 roku do realizacji zadań inwestycyjno – remontowych. Jest
to lepszy wynik, niż wykazała to analiza przeprowadzonych inwestycji i remontów w latach 2007–2010. Zgodnie
bowiem z powyższymi danymi, rocznie jedynie około
14% ROD przystępowało do zadań remontowo – inwestycyjnych. Zatem obecny plan inwestycji i remontów wykazuje objęcie inwestycjami i remontami większej ilości
ROD niż w latach ubiegłych. Oczywiście to są jedynie
plany inwestycji i remontów, które mogą ulec zmianie na
etapie ich realizacji.
Mimo zwiększenia ilości zadań inwestycyjno – remontowych w ROD, należy stwierdzić iż nadal ten poziom nie
jest zadowalający. Zakres prac remontowych i inwestycyjnych jest zbyt mały w stosunku do potrzeb rodzinnych
ogrodów działkowych. Przeprowadzone w 2010 roku
przez okręgowe zarządy PZD przeglądy zagospodarowania i funkcjonowania ROD wykazały, iż w wielu ogrodach
działkowych niezbędne jest przeprowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych, tak aby wszystkie ogrody wyposażone były chociażby w podstawową infrastrukturę taką
jak: ogrodzenia, bramy, tablice, budynki administracyjne,
drogi i aleje ogrodowe, sieć wodociągowa i energetyczna.
Plany inwestycji i remontów na rok 2011 mogą jeszcze
ulec zmianom. Zgodnie bowiem z § 87 ust. 1 statutu PZD,
w każdym czasie możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego
walnego zebrania do rozpatrzenia spraw należących do jego kompetencji, a więc i do podjęcia uchwały w sprawie
realizacji zadania inwestycyjno-remontowego, co będzie
skutkować aktualizacją planu inwestycji i remontów.
Aby wypromować temat inwestycji i remontów w ROD
niezmiernie istotne jest także zwiększenie działalności inspektorów ds. inwestycji. Uchwałą nr 32/2007 z dnia
21 marca 2007 r. (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych Uchwałą nr 3/2009 Prezydium KR PZD
z dnia 27 stycznia 2009 r.) w sprawie utworzenia w jednostkach terenowych PZD stanowisk inspektorów do
spraw inwestycji oraz źródeł ich finansowania, Prezydium
KR PZD zobowiązało jednostki terenowe PZD do
uwzględnienia w strukturze biur stanowisk inspektorów
ds. inwestycji, którzy mieli być odpowiedzialni za organizowanie, prowadzenie i nadzór nad inwestycjami i remontami w ROD, co w efekcie przyczyniłoby się do zwięk-

szenia ilości przeprowadzanych robót remontowo-inwestycyjnych. Mimo, iż uchwała obowiązuje od przeszło
4 lat, nie we wszystkich okręgowych zarządach PZD zatrudniony jest inspektor ds. inwestycji. Zgodnie z aktualnymi danymi, inspektorzy ds. inwestycji zatrudnieni są na
pełen etat w następujących okręgowych zarządach PZD:
w Gdańsku, w Legnicy, Łódzkim, Małopolskim, w Poznaniu, Podkarpackim, Śląskim (drugi pracownik zatrudniony jest na 3/5 etatu), we Wrocławiu i w Zielonej Górze.
Z kolei na ¾ etatu inspektorzy ds. inwestycji zatrudnieni
są w OZ PZD: w Bydgoszczy, w Lublinie, Opolskim i Sudeckim, a na ½ etatu w OZ PZD: w Kaliszu, w Koszalinie, Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, Toruńsko-Włocław-skim oraz drugi inspektor w OZ PZD Opolskim. Natomiast w OZ Mazowieckim PZD jeden inspektor zatrudniony jest na 3/5 etatu, a drugi na 2/5 etatu.
Z kolei w okręgowych zarządach PZD: w Częstochowie, w Elblągu, w Pile, w Słupsku i Świętokrzyskim, brak
jest inspektorów ds. inwestycji.
W celu umożliwienia zatrudnienia wykwalifikowanych
inspektorów ds. inwestycji wyżej powołaną uchwałą Prezydium KR PZD przyjęło rozwiązania prawne umożliwiające pokrywanie kosztów zatrudnienia tych pracowników
ze środków zgromadzonych na Funduszu Rozwoju jednostek terenowych.
Dla zwiększenia ilości prowadzonych inwestycji i remontów w ROD, nie wystarczy zatrudnić inspektora ds.
inwestycji. Ważne jest, aby pracownik poważnie podszedł
do swoich obowiązków i aktywnie współpracował z zarządami ROD przy przygotowywaniu a następnie prowadzeniu robót remontowo-inwestycyjnych w ROD, które
nie tylko pozytywnie wpłyną na wygląd ROD, ale również na komfort korzystania przez działkowców z ich działek rodzinnych. Tylko takie działanie może przyczynić się
do zwiększenia ilości prowadzonych zadań remontowych
i inwestycyjnych w rodzinnych ogrodach działkowych.
Tylko aktywna praca inspektorów ds. inwestycji przy
przeglądach zagospodarowania ROD i w konsekwencji
wywoływania i promowania zadań inwestycyjno – remontowych oraz zwiększenie pomocy dla zarządów ROD ze
strony organów wyższych PZD, może pozytywnie wpłynąć na podejmowane przez członków PZD decyzje na
walnych zebraniach w sprawie przystępowania do realizacji zadań inwestycyjno-remontowych.

WNIOSKI KOŃCOWE
Biorąc pod uwagę informacje o przyjętych przez OZ
PZD w 2011 roku planach inwestycji i remontów w ROD,
okręgowe zarządy PZD winny:
1. aktywnie promować temat inwestycji i remontów w
ROD, co wpłynie na zwiększenie ilości prowadzonych robót remontowo- inwestycyjnych w ROD,

2. upowszechnić wśród zarządów ROD procedury inwestycyjno-remontowe, a także przepisy powszechnie
obowiązujące, w szczególności przepisy prawa budowlanego, które przyczynią się do prawidłowego przeprowadzenia planowanych prac budowlanych oraz pozwolą
uniknąć dodatkowych kosztów,
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3. zwiększyć ilość przyznawanych dotacji na inwestycje
i remonty, ze środków finansowych zgromadzonych na
Fundusz Rozwoju ROD,
4. rozpowszechniać wśród społeczności działkowej
możliwości uzyskiwania dotacji na inwestycje i remonty
oraz przybliżać zarządom ROD procedury ich przyznawania,
5. zwiększyć zaangażowanie inspektorów ds. inwestycji
w organizowanie, prowadzenie i nadzór nad prowadzonymi w Rodzinnych Ogrodach Działkowych inwestycjami
i remontami, w szczególności poprzez udzielanie wszelkiej pomocy prawnej, merytorycznej i technicznej w zadaniach realizowanych przez zarządy Rodzinnych Ogrodów
Działkowych, które OZ PZD przyjęły w planach inwestycji i remontów na rok 2011,

6. promować realizację w pierwszej kolejności zadań z
uwzględnieniem ogrodzeń, sieci energetycznych i wodociągowych, domów działkowca i budynków administracyjnych, a także dróg i alej ogrodowych, tak aby wszystkie
ROD wyposażone były w podstawową infrastrukturę
techniczną służącą do prawidłowego funkcjonowania
ogrodów działkowych,
7. zwiększyć współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, mającą na celu pozyskanie pomocy finansowej lub rzeczowej, w związku z realizacją inwestycji i
remontów w ROD,
8. objąć inwestycjami i remontami te ROD, które przyjęły do realizacji zadania w ramach opracowywanych
Otwartych Długofalowych Programów Rozwoju Modernizacji ROD.
opracowała
Agnieszka Rudawska
Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD

Warszawa, dnia 2 września 2011r.

Suma ROD, w których planowane są nowe inwestycje (tj. 534) i ROD, w których planowane są remonty i modernizacje (tj. 1583)
nie jest tożsama z ilością ROD objętych planem inwestycji i remontów, gdyż w jednym ROD mogą być zaplanowane różne rodzaje
zadań inwestycyjno – remontowych, przez co ogród może być kilkakrotnie ujęty w kolumnach 9 – 32 tabeli nr 1
2 Suma ROD, w których planowane są nowe inwestycje (tj. 534) i ROD, w których planowane są remonty i modernizacje (tj. 1583)
nie jest tożsama z ilością ROD objętych planem inwestycji i remontów, gdyż w jednym ROD mogą być zaplanowane różne rodzaje
zadań inwestycyjno – remontowych, przez co ogród może być kilkakrotnie ujęty w kolumnach 9 – 32 tabeli nr 1
3 Zabezpieczona kwota środków przeznaczonych do finansowania zadań jest wyższa od sumy wartości poszczególnych zadań inwestycyjno – remontowych, w uwagi, iż OZ PZD w Szczecinie nie uwzględnił w poszczególnych zadaniach planowanych dotacji
z PZD.
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1

1
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1

1

2
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3
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8
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tys. z∏

5
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(suma od 5 do 7)
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3

8
tys. z∏

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca
na rzecz zadania)

RAZEM
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remont i
modernizacja

RAZEM
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remont i
modernizacja

30,00
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2 505,61
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39
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% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów
w stosunku do wszystkich ROD

2

40,00
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iloÊç ROD obj´ta planem

1

20,00

%

35,00
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7

tys. z∏

dotacje PZD
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6

Êrodki zewn´trzne
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2
sanitariaty

9

1

wartoÊç zadaƒ

szt. tys. z∏ **

571,482

m2

ochrona
Êrodowiska6
drogi i aleje5

rodzaje zadaƒ

0

1410

wielkoÊç zadaƒ

wielkoÊç zadaƒ

domy dzia∏kowca
i bud. administr.4
sieç wodociàgowa2 sieç energetyczna3
ogrodzenia1

0,00

0

iloÊç ROD

zakres zadania
dofinansowanie

0,00
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wartoÊç zadaƒ
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finansowanie zadaƒ

0

szt. tys.z∏

wielkoÊç zadaƒ

0

0

szt. tys. z∏

tereny rekreacyjne7

iloÊç ROD

0
0,00

szt. tys. z∏

wartoÊç zadaƒ

szt. tyÊ z∏. mb

inne8

wielkoÊç zadaƒ

**

Tabela 1. Realizacja inwestycji i remontów w ROD na rok 2011
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32
31
30
28
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29

**
szt. tys. z∏
**

3,60

1

1
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365

131,235
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27,000

33,1

2

1

3

1

4

5

300

2 120

2 120
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6,115

15,50
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8,00

8,00

2

3

3

1

1
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787
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6,00
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44,50
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8
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1
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4
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3

3
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4
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3

3

3

10
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643
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4

8

2

12

14

4

4

8
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4 517
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2 811
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4

4

8
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9

9

23
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iloÊç ROD

21

1 szt.

szt. tys. z∏ m2
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2

wielkoÊç zadaƒ

m2

drogi i aleje5
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20
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18

5

17

3 043

16
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15

9

14

wartoÊç zadaƒ

tys. z∏ mb

6 301

13
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iloÊç ROD

szt.

12

4
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m2

11

3 417

wartoÊç zadaƒ

szt. tys.z∏

10

wartoÊç zadaƒ
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wartoÊç zadaƒ
iloÊç ROD
wielkoÊç zadaƒ
wartoÊç zadaƒ
iloÊç ROD
wielkoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

budowa

tys. z∏

5

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7)

tys. z∏

4
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3

budowa

remont i
modernizacja

RAZEM

budowa
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modernizacja
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56,00
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48
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2

125,00
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iloÊç ROD obj´ta planem

1
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szt.

0,00
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2
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4

4
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1

1

1

1
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1

6

7

1
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2

1
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iloÊç ROD
wielkoÊç zadaƒ
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remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià
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wielkoÊç zadaƒ
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szt. tys. z∏

tereny rekreacyjne7

iloÊç ROD
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wartoÊç zadaƒ
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31
30
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662,40

15
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14
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wartoÊç zadaƒ

13
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tys. z∏ mb
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drogi i aleje5

iloÊç ROD
wielkoÊç zadaƒ
wartoÊç zadaƒ
iloÊç ROD
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iloÊç ROD

1 740
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29,19

83,02
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78,40
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4
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4

6

10

880
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665
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50,00

88,50

10,00

34,40

44,40

3

6

1

4

5

341

709

366

559

925
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134,80

455,90

42,10

289,00

331,10

128,268
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5

12

4

24

28

5

5

1 800
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57,80
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147,00
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73,29

73,29

9
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8
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1
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1 340
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6

5

11
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w stosunku do wszystkich ROD

113

OZ PZD

RAZEM

7

tys. z∏

dotacje PZD

dofinansowanie
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domy dzia∏kowca
i bud. administr.4
sieç wodociàgowa2 sieç energetyczna3
ogrodzenia1

3

3

iloÊç ROD

zakres zadania

finansowanie zadaƒ

2

38,50

wartoÊç zadaƒ

8

33,10

390

wartoÊç zadaƒ

8

20,30

7

wielkoÊç zadaƒ

1

12,80

53,83

iloÊç ROD

185,315

83 m2

1 560

wartoÊç zadaƒ

185,315

30

m2

wielkoÊç zadaƒ

15,90

53

szt. tys.z∏

ochrona
Êrodowiska6

iloÊç ROD

0

9

wartoÊç zadaƒ

6 898 mb

**

wielkoÊç zadaƒ

1

1

szt. tys. z∏

tereny rekreacyjne7

iloÊç ROD

1
15,90

szt. tys. z∏

wartoÊç zadaƒ

szt. tyÊ z∏. mb

inne8

wielkoÊç zadaƒ

WARMI¡SKO-MAZURSKI

OPOLSKI

110

PI¸A

RAZEM

**

32

5 020

5 020

10 040

53,90

19,00

3,00

22,00

6,00

3,00

9,00

2

2

1

3

2

1

3

1 508

3 508

1 szt.

5 szt.

6 szt.

4 872

4 872

9 744

74,921

22,00

96,921

25,00

77,00

102,00

79,00

67,70

146,70

5

2

7

1

5

6

7

6

13

1 910

11 425

11425

8 900

8 900

17 800

146,094

456,00

456,00

50,00

47,00

97,00

3

13

13

4

3

7

434

723

269

1 124

1 393

644

644

1 288

165,28

303,29

269,00

562,00

831,00

50,40

28,00

78,40

6

13

5

28

33

9

5

14

2 000

17 900

13 760

9 540

23 300

3 100

3 100

6 200

36,000

776,222

6880

477,000

1 165,000

52,000

55,000

107,000

1

7

7

13

20

5

6

11

80

650

44 667

29 190

73 857

5 800

5 800

11 600

60,00

144,00

938,00

613,00

1 551,00

93,40

46,60

140,00

2

4

7

14

21

12

6

18

380

6 870

7 791

7 791

12 500

12 500

25 000

24,75

186,75

468,00

468,00

62,50

50,00

112,50

6

3

9

24

24

10

8

18

23

2 000

22

2

iloÊç ROD

21

53,90

szt. tys. z∏ m2

28

szt. tys. z∏

31

3 szt.

30

1 szt.

szt. tys. z∏

2 szt.

**

1 900

29

1 900

3

wielkoÊç zadaƒ

m2

drogi i aleje5

3

146,094

20

289

19

138,01

18

7

17

15 900

16

740, 222

15

6

14

wartoÊç zadaƒ

tys. z∏ mb

570

13

84,00

iloÊç ROD

szt.

12

2

wielkoÊç zadaƒ

m2

11

6 490

wartoÊç zadaƒ

szt. tys.z∏

10

wartoÊç zadaƒ

domy dzia∏kowca
i bud. administr.4

3

162,00

wartoÊç zadaƒ
iloÊç ROD
wielkoÊç zadaƒ
wartoÊç zadaƒ
iloÊç ROD
wielkoÊç zadaƒ

ogrodzenia

1

sieç wodociàgowa

2

sieç energetyczna

1

1 910

wielkoÊç zadaƒ

3

rodzaje zadaƒ

iloÊç ROD

23,00

27

wartoÊç zadaƒ

23,00

26

wielkoÊç zadaƒ

250,00

25

ochrona
Êrodowiska6

iloÊç ROD

3 szt.

24

wartoÊç zadaƒ

3 szt.

1

szt. tys. z∏ **

wielkoÊç zadaƒ

115

250,00

szt. tys. z∏

tereny rekreacyjne7

iloÊç ROD

115

9

wartoÊç zadaƒ

szt. tyÊ z∏. mb

inne8

wielkoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

budowa

tys. z∏

5

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7)

tys. z∏

4

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià
ROD objetych planem

szt.

3

8
tys. z∏

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca
na rzecz zadania)

budowa

remont i
modernizacja

RAZEM

budowa

remont i
modernizacja

100,00

140,00

1 677,677

4 454,000

470,600

1 957,177

4 618,000

690,600

50

124

84

28

41

88

84

2

25,90

41

iloÊç ROD obj´ta planem

1

80,00

%

64,00

szt.

250,00

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów
w stosunku do wszystkich ROD

42

OZ PZD

RAZEM

7

tys. z∏

dotacje PZD

remont i
modernizacja

6

Êrodki zewn´trzne

dofinansowanie

finansowanie zadaƒ

zakres zadania

PODLASKI

POZNA¡

111

PODKARPACKI

RAZEM

32
31
30
29

**
szt. tys. z∏

28
26
25

iloÊç ROD

10

wielkoÊç zadaƒ
wartoÊç zadaƒ

9

48

49

1

11

12

2 000

700

2 600

3 300

2 800

3 200

6 000

90,00

18,50

45,10

63,60

520,97

482 39

1 003,36

2

1

10

11

7

14

21

17

1

16

2

15

2

14

169,33

13

150,88

12

18,45

3

wielkoÊç zadaƒ

11

191,80

450

wartoÊç zadaƒ

10

184,30

tys. z∏ mb

7,50

szt.

20,00

m2

20,00

30,00

180

2 835

9 035

9 035

3 500

3 500

15,00

220,00

140,45

140,45

432,78

432,78

4

7

26

26

20

20

300

750

200

26 240

26 440

5 611

5 611

15,00

45,00

5,50

229,40

234,90

114,90

114,90

1

3

4

2

67

69

11

11

budowa

tys. z∏

5

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7)

tys. z∏

4

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià
ROD objetych planem

szt.

3

8
tys. z∏

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca
na rzecz zadania)

RAZEM

budowa

remont i
modernizacja

RAZEM

budowa

remont i
modernizacja

23,50

54,00

576,83

361,50

669,05

1 769,72

385,00

723,05

2 346,55

17

179

73

80

31

120

54

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów
w stosunku do wszystkich ROD

2

0,00

52

iloÊç ROD obj´ta planem

1

0,00

%

0,00

szt.

7

tys. z∏

dotacje PZD

remont i
modernizacja

6

Êrodki zewn´trzne

dofinansowanie

9

800

iloÊç ROD

13

OZ PZD

10

600

205,00

zakres zadania

49,35

200

wartoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

49,35

0

2 655

wielkoÊç zadaƒ

25,30

0

2

iloÊç ROD

3 000

0

90,00

wartoÊç zadaƒ

3 000

160

2 000

wielkoÊç zadaƒ

2 805

160

szt. tys.z∏

iloÊç ROD

13

20

25,30

wartoÊç zadaƒ

64,50

19

2 805

1 600

18

13

szt. tys. z∏ **

24

0

23

2

22

2

21

0

9

drogi i aleje5

rodzaje zadaƒ

10,00

64,50

wartoÊç zadaƒ

wielkoÊç zadaƒ

domy dzia∏kowca
i bud. administr.4
sieç wodociàgowa2 sieç energetyczna3
ogrodzenia1

10,00

1 600

iloÊç ROD

finansowanie zadaƒ

0

szt. tys. z∏ m2

wielkoÊç zadaƒ

2 szt.

m2

ochrona
Êrodowiska6

iloÊç ROD

1

27

wartoÊç zadaƒ

2,50

**

wielkoÊç zadaƒ

0

1

szt. tys. z∏

tereny rekreacyjne7

iloÊç ROD

0
2,50

szt. tys. z∏

wartoÊç zadaƒ

szt. tyÊ z∏. mb

inne8

wielkoÊç zadaƒ

S¸UPSK

SUDECKI

112

SZCZECIN

RAZEM

**

31
30

32

szt. tys. z∏
**

29
28

0

26

27

0

10

0

6

6

4 250

100

3 080

3 180

500

500

340,00

5,00

46,00

51,00

15,00

15,00

12

2

3

5

1

1

5 400

5 800

220

251

471

450

450

2 700,00

3 500,00

76,00

37,00

113,00

161,50

161,50

8

80

88

5

7

12

9

9

3 912

46 938

50 850

10 szt/290

4 500

4 500

234,70

2 816,30

3 051,00

18,00

7,00

25,00

203,00

203,00

5

60

65

3

1

4

7

7

2 340

2 340

23

5

22

5

21

32,00

20

32,00

400

19

0,00

szt. tys. z∏ m2

81,20

wielkoÊç zadaƒ

800,00

wielkoÊç zadaƒ
wartoÊç zadaƒ
iloÊç ROD

2 szt./1080

40,60

12

iloÊç ROD

1 szt./1080

40,60

iloÊç ROD

wartoÊç zadaƒ

1 szt. kont.

25

szt. tys. z∏

4

m2

drogi i aleje5

4

340,00

wartoÊç zadaƒ

domy dzia∏kowca
i bud. administr.4

15

290 10 szt. rozdz.

14
13

szt. tys.z∏

10,00

65,00

75,00

107,00

107,00

12

m2

wartoÊç zadaƒ

2 517,00

62

62

1

7

8

6

6

11

szt.

wielkoÊç zadaƒ

2 517,00

939 500

939 500

510

1348

1 858

10 800

10 800

10

tys. z∏ mb

iloÊç ROD

41 950

1 878,00

1 878,00

18,00

85,00

103,00

369,60

369,60

9

wartoÊç zadaƒ

wielkoÊç zadaƒ

41 950 1 szt. (stud.) 18 (stud) 520

58

58

3

10

13

15

15

ogrodzenia

1

sieç wodociàgowa

2

sieç energetyczna

8

4 250

wielkoÊç zadaƒ

3

rodzaje zadaƒ

iloÊç ROD

41,00

24

wartoÊç zadaƒ

szt. tys. z∏ **

wielkoÊç zadaƒ

41,00

18

ochrona
Êrodowiska6

iloÊç ROD

121,80

17

wartoÊç zadaƒ

65,00

16

wielkoÊç zadaƒ

7

szt. tys. z∏

tereny rekreacyjne7

iloÊç ROD

56,80

15

wartoÊç zadaƒ

szt. tyÊ z∏. mb

inne8

wielkoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

budowa

tys. z∏

5

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7)

tys. z∏

4

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià
ROD objetych planem

szt.

3

8
tys. z∏

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca
na rzecz zadania)

budowa

remont i
modernizacja

RAZEM

budowa

remont i
modernizacja

40,00

280,00

7 939,00

359,00

547,10

11 489,00

399,00

897,00

310

75

42

60

7,14

48

28

2

3 500.00

50

iloÊç ROD obj´ta planem

1

70,00

%

0,00

szt.

50,00

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów
w stosunku do wszystkich ROD

310

OZ PZD

RAZEM

7

tys. z∏

dotacje PZD

remont i
modernizacja

6

Êrodki zewn´trzne

dofinansowanie

finansowanie zadaƒ

zakres zadania

ÂLÑSKI

ÂWI¢TOKRZYSKI

113

RAZEM

TORU¡SKO-W¸OC¸AWSKI

32
31
30
29
18

3

17

2 700

16

300,00

15

4

14

wartoÊç zadaƒ

tys. z∏ mb

2 200

13

185,00

iloÊç ROD

12

3

wielkoÊç zadaƒ

11

2 050

wartoÊç zadaƒ

10

75,00

szt. tys. z∏ m2
m2

iloÊç ROD
wielkoÊç zadaƒ
wartoÊç zadaƒ
iloÊç ROD
wielkoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

62,00

0

1

3

0
2 100

2 100

25,00

17,00

17,00

1

1

1

1 075

110

630

740

125,00

235,00

94,079

85,424

179,503

12

15

6

6

12

2 000

4 700

1 711

300

2 011

180,00

480,00

235,458

32,600

268,058

10

14

6

1

7

1 300

3 500

5 700

700

6 400

100,00

285,00

341,00

62.278

408,898

5

8

9

5

14

5 000

7 050

11 542

11 542

143,00

218,00

339,646

339,646

5

10

15

14

14

budowa

5

tys. z∏

4

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji
remontów ogó∏em (liczba zadaƒ
nie musi byç to˝sama z iloÊcià
ROD objetych planem

szt.

3

8
tys. z∏

wartoÊç zadaƒ ogó∏em
(suma od 5 do 7)

RAZEM

budowa

remont i
modernizacja

319,500

805,00

1 058,602

1 305,00

1 378,102

56

58

42,63

52

% ROD obj´tych planem
inwestycji i remontów
w stosunku do wszystkich ROD

2

500,00

22

iloÊç ROD obj´ta planem

1

0,00

%

0,00

szt.

7

tys. z∏

Êrodki w∏asne ROD
(partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca
na rzecz zadania)

remont i
modernizacja

6

tys. z∏

dotacje PZD

50

OZ PZD

500

950

Êrodki zewn´trzne

dofinansowanie

9,00

WROC¸AW

ZIELONA GÓRA

114

RAZEM

Ogrodzenia1 – w tym bramy , furtki
Sieć wodociągowa2 – w tym hydrofornia, pompy wodne i inne urządzenia hydroforni, punkty czerpalne wody itp.,
Sieć energetyczna3 – w tym modernizacja, wymiany, oświetlenie ogrodów itp.,
Domy działkowca4 – w tym remonty, budowy biur, świetlic, budynków gospodarczych i innych,
Ochrona środowiska5 – w tym pasy zieleni, kanalizacja, melioracja, sanitariaty ogólnodostępne itp.,
Drogi i aleje6 – w tym grogi, aleje wewnątrzogrodowe, parkingi, zjazdy itp.,
Tereny rekreacyjne7 – w tym place zabaw, boiska do gier, grzybki itp.,
Inne8 – tj. inne wyposażenie w infrastrukturę służącą do użytku ogólnego, w formie opisowej należy dodatkowo wskazać jakie zadania obejmuje
** – mb/m2/szt – podać właściwe

19

110,00

wartoÊç zadaƒ

0

opracowała Agnieszka Rudawska WGG KR PZD
Warszawa, dnia 2 września 2011 roku

20

125

wielkoÊç zadaƒ

zakres zadania

finansowanie zadaƒ

28
26
25
24
23
22
21

1

iloÊç ROD

wartoÊç zadaƒ

815

9

25,00

szt.

drogi i aleje5

rodzaje zadaƒ

**

500

wielkoÊç zadaƒ

domy dzia∏kowca
i bud. administr.4
sieç wodociàgowa2 sieç energetyczna3
ogrodzenia1

szt. tys. z∏

2

szt. tys. z∏ **

53,00

iloÊç ROD

10

0
815

wartoÊç zadaƒ

6

0

m2

wielkoÊç zadaƒ

164,997

0

szt. tys.z∏

ochrona
Êrodowiska6

iloÊç ROD

90,440

27

wartoÊç zadaƒ

**

wielkoÊç zadaƒ

4

szt. tys. z∏

tereny rekreacyjne7

iloÊç ROD

74,557

szt. tys. z∏

wartoÊç zadaƒ

szt. tyÊ z∏. mb

inne8

wielkoÊç zadaƒ

3 pompy g∏´.,
120 szt.
kocio∏ c.o.
skrzynek ener.
i remont
2 studnie,
instalacji c.o.
46 mb
przy∏àcza gaz.

Tabela 2. Podsumowanie planów inwestycji i remontów w ROD na rok 2011 w OZ PZD

iloÊç ROD obj´ta planem

1 621

% ROD obj´tych planem w stosunku do wszystkich ROD

32%

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji i remontów ogó∏em

2 252

wartoÊc zadaƒ ogó∏em

45 589,054

Êrodki w∏asne ROD

37 958,858

dofinanso-

dotacje z PZD

6 910,931

wanie

Êrodki zewn´trzne

finansowanie
zadaƒ

719,265

zakres zadania

budowa

iloÊç ROD (szt.)
ogrodzenia

426

513

1 569,651

5 268,804

6 838,455

47 372

1 065 613

1 112 985

89

276

365

4 787,948

5 940,221

10 728,169

83 509

113 416

196 925

142

216

358

6 762,276

5 515,71

12 277,989

87 201

87 584

174 785

105

387

492

3 156,653

6 549,03

9 705,682

4 672

22 721

27 393

30

117

147

wartoÊç zadaƒ (w tys. zł)

430,52

1 734,134

2 164,654

wielkoÊç zadaƒ (w m2)

23 545

55 659

79 204

39

77

116

1 094,47

688,094

1 782,564

8

12

20

91,7

61,8

153,5

34

72

106

617,667

743,74

1 361,407

wartoÊç zadaƒ (w tys. zł)

iloÊç ROD (szt.)
wartoÊç zadaƒ (w tys. zł)
wielkoÊç zadaƒ (w m2)
iloÊç ROD (szt.)
sieç energetyczna

wartoÊç zadaƒ (w tys. zł)
wielkoÊç zadaƒ (w m2)
iloÊç ROD (szt.)

domy dzia∏kowca

wartoÊç zadaƒ (w tys. zł)

i bud. administracyjne

wielkoÊç zadaƒ (w m2)
iloÊç ROD (szt.)

drogi i aleje ogrodowe

iloÊç ROD (szt.)
ochrona Êrodowiska

suma

87

wielkoÊç zadaƒ (w m2)

sieç wodociàgowa

remont
i medrnizacja

wartoÊç zadaƒ (w tys. zł)
wielkoÊç zadaƒ (w m2)
iloÊç ROD (szt.)

tereny rekreacyjne

wartoÊç zadaƒ (w tys. zł)
wielkoÊç zadaƒ (w m2)
iloÊç ROD (szt.)

inne*

wartoÊç zadaƒ (w tys. zł)

* brak określenia wielkości zadań wynika zróżnych jednostek miary
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Tabela 3. Zestawienie zatrudnienia inspektorów ds. inwestycji w OZ PZD na dzień 31 sierpnia 2011 r.

Lp.

OZ PZD

IloÊç osób

Wymiar etatu

1.

Bydgoszcz

1

2.

Cz´stochowa

brak

3.

Elblàg

brak

4.

Gdaƒsk

1

5.

Gorzów Wlkp.

brak

6.

Kalisz

1

1/2 etatu

7.

Koszalin

1

1/2 etatu

8.

Legnica

1

1 etat

9.

Lublin

1

3/4 etatu

10.

Łódzki

1

1etat

11.

Małopolski

1

1 etat

12.

Mazowiecki

2

1 etat

13.

Warmiƒsko-Mazurski

1

1/2 etatu

14.

Opolski

2

1 i 1/2 etatu

15.

Piła

brak

16.

Podlaski

1

1/2 etatu

17.

Poznaƒ

1

1 etat

18.

Podkarpacki

1

1 etat

19.

S∏upsk

brak

20.

Sudecki

1

21.

Szczecin

od 1 sierpnia brak

22.

Âlàski

2

23.

Âwi´tokrzyski

brak

24.

Toruƒsko-W∏oc∏awski

1

1/2 etatu

25.

Wroc∏aw

1

1etat

26.

Zielona Góra

1

1 etat

RAZEM

22
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3/4 etatu

1 etat

3/4 etatu

1 i 3/5 etatu

1 etat

9 osób

3/4 etatu

4 osoby

1/2 etatu

6 osób

3/5 etatu

2 osoby

2/5 etatu

1 osoba

VII. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zmiana wynagrodzenia minimalnego w 2012 r.
Od 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone w wysokości 1500 złotych. Nowa wysokość tego wynagrodzenia została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
2012 r. ( Dz.U. Nr 192, poz. 1141). Kwota dotyczy pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.
Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia wpłynie na
podwyższenie świadczeń pracowniczych, których wysokość zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Dla zarządów ROD oznacza to, że zryczałtowane wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w ROD w peł-

nym wymiarze czasu pracy nie może być niższe aniżeli
1500 złotych. W pierwszym roku pracy pracownicy mogą
zarabiać mniej, bo 80% kwoty 1500 zł. czyli 1200 zł.
Zgodnie z uchwałą Nr 196/2009 Prezydium Krajowej
Rady PZD z 30 grudnia 2009 r. w sprawie funkcjonowania biur oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w ROD
w 2012 r. maksymalne wynagrodzenie dla pełnego etatu
określone w wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty brutto 2250 złotych.
W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w ROD
w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia należy ustalić w kwocie proporcjonalnej do czasu pracy określonego w umowie o pracę.
JP

2. Na kim spoczywa obowiązek utrzymania w czystości rowów melioracyjnych zlokalizowanych
na terenie ROD oraz na nieruchomościach graniczących?
Problematyka utrzymania w czystości rowów melioracyjnych na terenie ROD jest regulowana w Regulaminie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego z dnia 7 kwietnia 2004 r.
Zgodnie bowiem z § 132 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ww. Regulaminu, na członku PZD spoczywa obowiązek utrzymania
w czystości drogi, alei oraz rowów melioracyjnych na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po
obu stronach oraz na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony. W ust. 2 § 132 Regulaminu
ROD przewiduje się, że liczbę godzin konieczną do utrzymania w czystości w ciągu roku dodatkowej powierzchni
rowów melioracyjnych ponad określoną powyżej i którą
ustala zarząd, należy zaliczyć w wymiar prac na rzecz
ogrodu uchwalonych przez walne zebranie. Dodatkowo,
zgodnie z § 133 pkt 1 Regulaminu ROD, członkowi PZD
zabrania się zanieczyszczania rowów melioracyjnych
wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki,
np. gałęziami czy chwastami.
Jeżeli rowy melioracyjne w ROD są zbyt płytkie, zarośnięte lub niedrożne, to wówczas należałoby rozważyć
możliwość realizacji zadania inwestycyjnego, które polegałoby na renowacji rowów i ich pogłębieniu. W tym celu
zarząd ROD powinien przedstawić na walnym zebraniu
członków ROD stosowny wniosek. Walne zebranie jest jednostką organizacyjnie uprawnioną do podjęcia uchwały
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjne-

go lub remontowego, zgodnie z § 29 pkt 7 Regulaminu
ROD. Uchwałę wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na
realizację zadania oraz włączenie do planu inwestycji i remontów okręgowego zarządu PZD, a także informację
o zabezpieczeniu finansowym, zarząd ROD powinien złożyć do OZ PZD w ciągu 14 dni od daty odbycia walnego
zebrania. Prezydium OZ PZD wyraża zgodę na realizację
zadania inwestycyjnego i przyjmuje plan inwestycji i remontów. Szczegółowe zasady realizacji inwestycji i remontów w ROD określa uchwała nr 4/XXI/2011 Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach
działkowych, która została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr 5/2011.
W przypadku, gdy ów rów znajduje się na nieruchomości sąsiadującej z ROD, należy wziąć pod uwagę rozwiązanie prawne zawarte w ustawie z 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne w art. 77 ust. 1, zgodnie z którym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów. Właścicielem może być osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka samorządu terytorialnego. Do
tych podmiotów należy zwrócić się z żądaniem udrożnienia rowu melioracyjnego, nawet jeżeli problem zalewania
terenu nie dotyczy ich własnych gruntów, a powoduje zalewanie sąsiednich działek z powodu tego, że rów ten pozostaje w złym stanie technicznym.
AB
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3. Aktywność ROD środkiem do uzyskania pomocy z gmin
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ogrody są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi społeczności lokalnej.
Oznacza to, że ROD zostały uznane za część infrastruktury, która służy ogółowi i realizuje ważną rolę społeczną.
Ogrody działkowe nie tylko podnoszą standardy ekologiczne otoczenia, ale również przynoszą wiele innych korzyści nie tylko bezpośrednio użytkownikom działek, ale
także mieszkańcom miast i osiedli, w pobliżu których zlokalizowane są ogrody działkowe. W związku z funkcjami, jakie pełnią rodzinne ogrody działkowe, organy
administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zostały zobowiązane do tworzenia warunków prawnych, przestrzennych i ekonomicznych dla rozwoju rodzinnych
ogrodów działkowych. Dodatkowo w art. 12 ust. 2 ustawy
o ROD, gminy zobowiązane zostały do doprowadzenia do
ogrodów działkowych dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienia w ramach
komunikacji publicznej, potrzeb rodzinnych ogrodów
działkowych.
Jednym ze sposobów realizacji nałożonych obowiązków, jest udzielanie dotacji ze środków budżetowych
miast i gmin. Dotacje te mogą być przeznaczane zarówno
na realizację zadań inwestycyjnych w ogrodach jak i na
szereg zadań związanych z ochroną środowiska, jak choćby zadań związanych z gospodarką odpadami, ochroną
wód i przyrody. Udzielenie dotacji następuje na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu

terytorialnego, określającej tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania.
Aby uzyskać taką pomoc, bardzo ważna jest aktywność
zarządów ROD, które winny na bieżąco przeglądać prasę
lokalną oraz strony internetowe urzędów miast i gmin, na
których umieszczane są ogłoszenia o terminie przyjmowania wniosków o przyznanie dotacji na realizacje określonych zadań. Niezależnie od tego, zarządy ROD winny
same występować do jednostek samorządu terytorialnego
o przyznawanie dotacji na określone cele. Tylko aktywna
działalność zarządów ROD może w tych sprawach przynieść wymierne efekty. Brak zgłaszania do miast i gmin
swych potrzeb, powoduje całkowite ich pomijanie nie tylko przy udzielaniu dotacji na określone cele, ale również
przy uchwalaniu budżetów na kolejne lata.
We wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych odbyły się już walne zebrania członków ROD. Na tych zebraniach wiele ogrodów podjęło uchwały w sprawie
realizacji określonego zadania inwestycyjnego bądź remontowego. Zatem jest to najlepszy moment na podjęcie
przez zarządy ROD działań, które przyczynią się do pozyskania środków finansowych z innych źródeł niż środki
własne ROD czy dotacje z organów wyższych PZD.
Rodzinne ogrody działkowe mają prawo oczekiwać na
wsparcie i pomoc ze strony samorządów lokalnych, gdyż
realizują wspólne cele, działając na rzecz społeczności lokalnej.
AR

VIII. JUBILEUSZ XXX-LECIA PZD
1. Wst´p
„Samodzielni i samorządni – zawsze razem”
W dniu 28 czerwca 2011 r. obchodzić będziemy 30 rocznicę powstania Polskiego Związku Działkowców. W sensie formalnym PZD został powołany ustawą o pracowniczych ogrodach działkowych z 6 maja 1981 r., ale
28 czerwca 1981 r. obradujący wówczas IX Krajowy
Zjazd Delegatów POD wykonał postanowienia tej ustawy
i uchwalił statut PZD oraz wybrał krajowe organy PZD
– Krajową Radę, Krajową Komisję Rewizyjną i Krajową
Komisję Rozjemczą. Te decyzje umożliwiły rozpoczęcie
działalności przez Polski Związek Działkowców.

Pochylając się nad rocznicą funkcjonowania naszego
Związku warto jednak sięgnąć do historii, aby pokazać,
jak doszło do powstania Związku i co było przedtem.
Rozpoczęcie funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców w dniu 28 czerwca 1981 r. nie oznacza, że przed
tą datą działkowcy nie mieli własnej organizacji. Była taka organizacja, choć o ograniczonej suwerenności.
Ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce stracił swą suwerenność wraz z uchwaleniem ustawy o pracowniczych
ogrodach działkowych z 9 marca 1949 r. Ustawa ta pod118

porządkowała ogrodnictwo działkowe związkom zawodowym i w zasadzie rozbiła całkowicie mozolnie odbudowywany ruch przedwojenny. Jednak wśród działkowców od zarania istniała potrzeba wspólnego działania,
łączenia się w jedną organizację – w mieście, powicie, potem w województwie, wreszcie w kraju. Tak też stało się
po uchwaleniu ustawy z 1949 r.
Struktury wojewódzkie POD i Krajowa Rada POD powstały już w latach 1956–1957, co w znacznej mierze
przyspieszyło rozwój ogrodów, choć nie na miarę wzrastających potrzeb, a także prowadziło do stopniowego poszerzania jego uprawnień i coraz szerszej samodzielności
w działaniu.
Od zaborów, poprzez okres międzywojenny, aż po czasy powojenne działkowcy zawsze chcieli mieć własną organizację i samodzielnie decydować o własnych sprawach. Wydarzenia społeczno – polityczne w 1980 r.,
a szczególnie porozumienie sierpniowe, wyzwoliły inicjatywę usamodzielnienia się organizacji działkowców. Za
podstawę tej późniejszej, ustawowej samodzielności należy uznać uchwałę Krajowej Rady POD z 8 października 1980 r., którą ogłoszono usamodzielnienie ruchu
ogrodnictwa działkowego w Polsce ogłaszając jego uniezależnienie od związków zawodowych. W sensie formalnym była to jak na tamte czasy decyzja wręcz rewolucyjna, bowiem nadal obowiązywała ustawa z 1949 roku.
Determinacja w walce o swoje prawa, ale też intensywne oraz przemyślane działania organizacyjne i prawne
działkowców w całym kraju, doprowadziły do uchwalenia
przez sejm w dniu 6 maja 1981 r. ustawy o pracowniczych
ogrodach działkowych, która w pełni usamodzielniła ruch
działkowy w Polsce.
Powstały na mocy tej ustawy Polski Związek Działkowców, jako ogólnopolska, samodzielna i samorządna organizacja działkowców był zwieńczeniem wieloletnich dążeń działkowców do mówienia własnym głosem o swoich
sprawach, ale też kontynuował dorobek dotychczasowych
struktur ogrodowych, wojewódzkich i krajowych.
Od początku działalności Związek musiał sprostać
ogromnemu zapotrzebowaniu na działki, jakie było w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Powszechne braki wszystkiego, co potrzebne do życia rodzinie, inflacja,
ubożenie społeczeństwa, spowodowało niespotykane dotychczas zainteresowanie działką wśród polskich rodzin.
Oceniano, że na otrzymanie działki w POD oczekuje blisko 700 tysięcy rodzin.
Lata osiemdziesiąte to największy w historii ogrodnictwa w Polsce rozwój ogrodów działkowych. 31 grudnia
1980 r. w Polsce funkcjonowało 3464 POD, w których było 614268 działek. Ogrody zajmowały powierzchnię
29102 hektarów. W dniu 31 grudnia 1990 r. w Polsce było 5225 POD na powierzchni 43785 hektarów, w których
działki użytkowało 970436 rodzin. W tym okresie Związek, przy dużej pomocy zakładów pracy i administracji
państwowej zapewnił działki w nowych ogrodach dla po-

nad 350 tysięcy rodzin. Była to ogromna praca, dająca jednak wymierne korzyści dla naszego społeczeństwa.
Rok 1990 to koniec dynamicznego, ilościowego rozwoju ogrodów, a początek trwającej do dzisiaj walki o ich zachowanie, o zachowania praw działkowców, o istnienie
niezależnej i samodzielnej organizacji działkowców Polskiego Związku Działkowców.
Od 21 lat toczymy walkę o istnienie ogrodów. Przez te
lata staraliśmy się walczyć z niedorzecznymi projektami
likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego, a równocześnie dążyć do ustawowego zapewnienia praw działkowców, ogrodów i Związku. Kolejne lata, kolejne inicjatywy
stawiają nasz ruch w coraz trudniejszej sytuacji. Dzisiaj
jest ona szczególnie trudna, biorąc pod uwagę zaskarżenie
ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego i szereg innych działań wokół ogrodów i Związku.
Dlatego dzisiaj, po 30 latach funkcjonowania PZD, mając także na uwadze aktualną sytuację, można zadać pytania:
– czy Polski Związek Działkowców sprostał postawionym przed nim zadaniom,
– czy Polski Związek Działkowców spełnił oczekiwania
swoich członków,
– czy dla dalszego istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce jest potrzebna powszechna, ogólnopolska,
samodzielna i samorządna organizacja działkowców?
Można odpowiedzieć także pytaniami – czy dzisiaj moglibyśmy obchodzić 30-lecie Związku, gdyby nie pełna
integracja milionowej rodziny działkowej wokół wspólnych celów, wokół swej własnej organizacji, która skutecznie broni od ponad 20 lat ogrodów działkowych, tak
potrzebnych milionowi polskich rodzin?
Czy gdyby nie istniała organizacja działkowców skupiająca wszystkich wokół wspólnych celów i interesów,
możliwa byłaby skuteczna obrona przed inicjatywami legislacyjnymi?
Czy gdyby nie istniała jednolita organizacja działkowców możliwe byłoby zebranie 620 tysięcy podpisów
w obronie ustawy o ROD gwarantującej prawa działkowców, i bezpieczeństwo ogrodów?
Czy w ogóle byłoby możliwe uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, gdyby nie determinacja
działkowców skupionych w PZD.
Nie słowa, a czyny świadczą o roli PZD w tym, jaki dzisiaj jest ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce. Każdy
może na przykładzie swojej działki, swojego ogrodu powiedzieć, czy tak wyglądałoby ogrodnictwo działkowe w
Polsce, gdyby nie wspólne działanie działkowej rodziny
skupionej w swojej własnej organizacji – Polskim Związku Działkowców.
Mamy świadomość ile zadań stoi jeszcze przed nami,
ile jest do zrobienia w ogrodach w zakresie ich unowocześnienia i zagospodarowania, ile jeszcze trzeba determinacji i walki o utrzymanie praw działkowców, ale
z dotychczasowego doświadczenia wiemy, że tylko razem,
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całą działkową rodziną, zintegrowani w naszej organizacji, jesteśmy w stanie się obronić i rozwijać.
Mijające trzydzieści lat to dorobek dziesiątków, a może
i setek tysięcy społecznych działaczy naszego Związku.
To ich bezprzykładnemu oddaniu naszej idei, mozolnej
i ciężkiej pracy, zawdzięczamy dzisiejszy stan ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, zawdzięczamy im tak-

że to, że nadal istniejemy i gospodarzymy na swoich działkach – należą się im słowa uznania i podziękowania.
Należy także oddać hołd tym, których już nie ma wśród
nas oraz nisko ukłonić się wszystkim działkowcom zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców za ich wolę
walki o wspólny cel – o istnienie i rozwój samodzielnego
ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.
Prezes PZD
Eugeniusz Kondracki

2. Uchwała KR PZD w sprawie 30-lecia Polskiego Zwiàzku Działkowców
UCHWAŁA Nr 1/XXI/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie 30-lecia Polskiego Związku Działkowców
Przypadający w dniu 28 czerwca 2011 r. jubileusz 30-lecia Polskiego Związku Działkowców jest równocześnie
30-leciem niezależności, samodzielności i samorządności
ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Odzyskanie samodzielności przez ruch działkowy było możliwe na fali
przemian społeczno politycznych z początku lat 80-tych
ubiegłego wieku i dążeń działkowców do mówienia własnym głosem o swoich sprawach.
Krajowa Rada z pełnym uznaniem odnosi się do ogromnego doświadczenia ówczesnych struktur organizacyjnych
pracowniczych ogrodów działkowych i zdecydowanego
poparcia działkowców, którego efektem była uchwała
Krajowej Rady POD z dnia 6 października 1980 r. ogłaszająca niezależność ruchu działkowego, a następnie
uchwalenie przez sejm w dniu 6 maja 1981 r. ustawy
o pracowniczych ogrodach działkowych.
Obradujący w dniach 27 i 28 czerwca 1981 r. IX Krajowy Zjazd Delegatów POD uchwalił statut PZD, wybrał
krajowe organy PZD i usankcjonował struktury ogrodowe
i wojewódzkie Związku. Rozpoczęcie działalności przez
Polski Związek Działkowców zapoczątkowało najpierw
największy w historii rozwój ogrodów działkowych, a następnie Związek został wciągnięty w ponad dwudziestoletni okres walki o istnienie ogrodów i zachowanie praw
działkowców.
Krajowa Rada PZD stwierdza, że to dzięki ogromnej
pracy dziesiątek tysięcy społecznych działaczy możliwe
było w ciągu zaledwie kilku pierwszych lat funkcjonowania PZD pozyskać, a następnie zagospodarować blisko
14 tysięcy hektarów nowych terenów, na których działki
otrzymało ponad 350 tysięcy rodzin. Jest to niezaprzeczalny sukces Związku i wymierny wkład w polepszenie życia polskich rodzin. Trzeba pamiętać, że budowaliśmy
ogrody na najgorszych gruntach, nikomu niepotrzebnych
nieużytkach, terenach zdegradowanych, piachach, hałdach

pokopalnianych i mokradłach. To dzięki olbrzymiemu wysiłkowi całego Związku, setek tysięcy działkowych rodzin
tereny te zostały przywrócone przyrodzie i społeczeństwu.
Okres dynamicznego rozwoju i budowy nowych ogrodów trwał jednak krótko. Już od 1990 r. aż po dzień dzisiejszy trwa walka o istnienie ogrodów, walka o prawa
działkowców i istnienie ich samorządnej organizacji. Jednak przez 21 lat, dzięki pełnej integracji środowiska działkowców, ale także poparciu społeczeństwa, prowadzimy
skuteczną obronę naszego ruchu.
Krajowa Rada uznaje, że skuteczna obrona ruchu ogrodnictwa działkowego, pokonywanie kolejnych zagrożeń dla
ogrodów działkowych, było i jest możliwe tylko dlatego,
że działkowcy są członkami jednej wielkiej, zintegrowanej organizacji – Polskiego Związku Działkowców.
Złączeni wspólnym celem, zjednoczeni w swojej własnej samodzielnej, samorządnej i niezależnej organizacji,
jesteśmy zdolni rozwijać ogrody i chronić je przed ciągłymi zakusami ludzi nie rozumiejących potrzeb polskiego
społeczeństwa. Milion rodzin korzysta z dobrodziejstw
działki, z każdej działki korzysta kilka pokoleń, a rolą
i obowiązkiem Związku jest dbać o istnienie rodzinnych
ogrodów działkowych i ich rozwój na miarę współczesnych i przyszłych potrzeb polskich rodzin.
Krajowa Rada stwierdza, że mijające 30 lat funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców w praktyce pokazało potrzebę istnienia jednolitej, zintegrowanej i samodzielnej organizacji działkowców. Bez Polskiego Związku
Działkowców nie byłby możliwy rozwój ogrodów, ani ich
skuteczna obrona. Z doświadczeń mijającego 30-lecia
trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość jeśli będziemy
zjednoczeni, nie damy się podzielić, ani rozbić, jeśli będziemy wierni ideałom, które przyświecały założycielom
ruchu ogrodnictwa działkowego i naszym działaniom
przez wszystkie lata istnienia ogrodów w Polsce, to wspól120

ną pracą i zaangażowaniem zachowamy ogrody dla przyszłych pokoleń.
Krajowa Rada, doceniając 30-letni dorobek Polskiego
Związku Działkowców wyraża głębokie uznanie i podziękowanie wszystkim działkowcom zrzeszonym w naszym
Związku za rozwój i obronę ogrodów, za ciężką pracę, determinację w walce o prawa działkowców, za umiłowanie
naszej wspólnej idei służenia społeczeństwu polskiemu.

niące życiem naszych rodzin, seniorów, ale również młodego pokolenia dzieci i młodzieży.
Dlatego wzywamy wszystkie zarządy, wszystkie struktury naszego Związku do uczczenia 30-lecia PZD. Szczególny czas to lipiec i sierpień – wakacje, podczas których
rzeczywiście ogrody tętnią życiem. Przed nami także
wrzesień, kiedy obchodzimy tradycyjne dni działkowca.
Zachęcamy wobec tego do pamiętania o 30-leciu Związku i uczczenia tego wydarzenia w każdym ogrodzie i każdym okręgu.
Pamiętajmy – bez Związku nie byłoby tych nowych
ogrodów i działek, bez Związku nie byłoby również i tych
starych ogrodów i działek. Bez Związku nie byłoby ustawy, a także przywilejów i praw działkowców.
Warto uprzytomnić sobie, czym naprawdę był i jest Związek, jakie znaczenie ma nasza ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Warto pamiętać, że tylko od nas zależy,
czy te dobra, tak potrzebne dla istnienia i rozwoju ogrodów
działkowych, zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.

Szanowni Działacze, Szanowni Działkowcy,
30 lat to wielkie wydarzenie w naszym Związku. Ogromne sukcesy – wykonana praca, ogromna integracja środowiska działkowców, powszechna satysfakcja z własnej
samorządnej i niezależnej organizacji, ponad 350 tysięcy
nowych rodzin w naszych szeregach, tysiące hektarów nowych terenów zielonych i ostatnie 20 lat walki w obronie
naszych tradycji, naszych działek, naszych ogrodów,
Związku i ustawy.
Przed nami najpiękniejszy okres w ogrodach działkowych – pięknie zagospodarowane, kwitnące, zielone, tęt-

PREZES
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Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r.

3. Obchody Dni Działkowca
Dzień Działkowca „Niezłe Ziółka” w ROD im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
10 września 2011 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
im J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej świętowaliśmy
dożynki, które przebiegały pod hasłem „Niezłe działkowe
ziółka”. Licznie zebrani działkowcy wysłuchali prezentacji
przygotowanej przez kol. Barbarę Poszalską.
W prezentacji m.in. przedstawiono: krótką historię zielarstwa, korzyści upraw wielogatunkowych, zastosowanie ziół w żywieniu i leczeniu, cel uprawy ziół i roślin
leczniczych na naszych działkach.
Starannie przygotowano wystawę, na której królował
piękny ziołowy bukiet, a w nim koper, lubczyk, dzikie wino, chmiel, mięta, melisa, bukszpan, chrzan, barwinek.
Na wystawie ponadto były:
– kosmetyki – mydełka, żele szampony, kremy, odświeżacze,
– leki – syropy, maści, żele, herbatki ziołowe,
– zioła świeże i suszone,
– przetwory, przekąski i napoje z ziołami.

Zebrani działkowcy degustowali: wino ziołowe, syrop z
mniszka, masełko, twarożek, sałatki, pastę jajeczną z ziołami, pomidory z mozzarellą i bazylią, piwo imbirowe,
herbatę z miętą i imbirem, cukierki ziołowe, pieczywo z
ziołami.
W czasie prezentacji działkowcy mieli okazję zobaczyć
specjalnie opracowany album „Zielnik działkowych ziół”.
Wszyscy zebrani otrzymali małe prezenty: ziołowe kosmetyki, wydrukowane przepisy na syrop z mniszka i
smalec wegetariański, foldery i broszury ogrodnicze oraz
cebulki kwiatowe do posadzenia jesienią by zakwitły wiosną przyszłego roku na „święto tulipanów”.
Dzień Działkowca był pożyteczną imprezą na naszym
ogrodzie, dowiedzieliśmy się wielu cennych praktycznych
wiadomości o ziołach. Przekonaliśmy się, że wiele chwastów zwalczanych przez nas na działkach to po prostu całkiem niezłe ziółka.
Opracowała – Kronikarz ROD im J.I. Kraszewskiego
Barbara Poszalska
Zatwierdził – Prezes ROD im. J.I. Kraszewskiego
Mirosław Klejnowski
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Dni Działkowca na opolszczyźnie
Tradycyjnie jak co roku w okresie od sierpnia do października br. na terenie ogrodów działkowych okręgu
opolskiego PZD odbywały się uroczyste obchody „Dnia
Działkowca” w połączeniu z wystawą plonów działkowych i programem kulturalno-oświatowym. W programach uroczystości działkowych, oprócz spotkań integracyjnych – festynów, wręczano odznaki związkowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wyróżniającym się działkowcom w pracy na rzecz ogrodu. Z reguły były to
imprezy ogrodowe dla działkowców i ich rodzin oraz festyny środowiskowe w których uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych a także okoliczni mieszkańcy. Do
tradycji weszły festyny działkowe, gdzie po nabożeństwach w kościele organizowane były wystawy plonów,
imprezy dla dzieci, konkursy, zabawy taneczne do późnych godzin nocnych tak jak to miało miejsce m.in.
w ROD im. T. Kościuszki w Krapkowicach, im. A. Mickiewicza w Głubczycach, „Brzeg” w Brzegu, „Kopciuszek”, „Stokrotka”, „Szaniec”, „Działkowiec Op.” w
Opolu, im. B. Andrzejewskiego w Nysie, „Omex” w Głuchołazach, „Kilińskiego" w Korfantowie, „Jana Kazimierza” w Głogówku.
Od kilku lat w Oleśnie bawi się całe miasto, tegoroczne
obchody Dnia Działkowca w Oleśnie zorganizowały razem dwa ogrody działkowe a mianowicie ROD „Relaks”
i ROD im. T. Kościuszki. Obchody dnia działkowca były
połączone z jubileuszem 30-lecia PZD. Gospodarzem uroczystości był Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks”, który w ubiegłym roku został laureatem konkursu krajowego
w kategorii inwestycje w rodzinnym ogrodzie działkowym. Na terenie ogrodu stanął festynowy namiot, była
scena na której grała orkiestra dęta z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Borek Małych, na maszt uroczyście wciągnięto flagę państwową przy akompaniamencie hymnu narodowego. Największą atrakcją uroczystości był ogromny
tort z czekoladowym nadrukiem 30 lat PZD i logiem
związkowym, do pokrojenia którego poproszono Prezesa
OZO Panią Antoninę Boroń oraz Burmistrza Olesna Pana
Sylwestra Lewickiego. Burmistrz Olesna Pan Sylwester
Lewicki odznaczony został przez KR PZD odznaką „Za
Zasługi dla PZD”. Do rana bawiło się 160 osób przy
akompaniamencie zespołu muzycznego.
Wiele mniejszych ogrodów również świętowało uroczyście obchody 30-Lecia PZD połączone ze świętem plonów m.in. ROD „Aster” w Opolu. W uroczystości wzięła
udział Radna Miasta Opola Pani Małgorzata Sekuła.
Z okazji 30-Lecia PZD założyciel ogrodu – I Prezes ROD
Pan Adam Stochandel zasadził drzewko jubileuszowe.
Jedną z atrakcji festynu był coroczny konkurs pt. „Aranżacje ogrodowe” dla laureatów ufundowano nagrody
w postaci rzeźb ogrodowych. Festyn ogrodowy był okazją
do wspólnej zabawy do późnych godzin, wśród wspania-

łej biesiadnej muzyki, grillowanych potraw, działkowcy
mieli okazję do rozmów i wymiany doświadczeń.
W roku 2011 z okazji Jubileuszu „30-lecia” PZD obchody „Dnia Działkowca” w wielu ogrodach miały charakter
uroczysty, honorowano członków PZD dyplomami, odznaczeniami związkowymi, nagrodami rzeczowymi.
Omawiano aktualna sytuację w Związku, następowała
konsolidacja działkowców w obronie ustawy o ROD.
Omawiano i dyskutowano przygotowaniach II Kongresu
PZD i „Apelu” KR PZD dot. wyborów parlamentarnych.
Podczas tegorocznych obchodów „Dnia Działkowca”
2 Ogrody obchodziły swoje jubileusze związane z 30-leciem PZD, są to:
– ROD „Oaza” w Opolu obchodził 30-lecie,
– ROD „Winów” w Górkach obchodził 30-lecie,
W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli liczni
goście, przedstawiciele organów samorządowych i członkowie władz okręgowych. Były upominki, kwiaty, dyplomy. Gromkimi brawami dziękowano prezesowi Krajowej
Rady PZD za ufundowane piękne puchary Jubileuszowe
i dyplomy gratulacyjne oraz Okręgowemu Zarządowi
Opolskiemu za biblioteczki działkowe zawierające po
około 30 egzemplarzy wydawnictw fachowych PZD.
W wielu innych ogrodach świętowano Dzień Działkowca według przyjętych tradycji, możliwości lokalowych
i zasobów finansowych. Wszędzie były poczęstunki, grochówka, bigos, kiełbaski i domowe wypieki.
Przedstawiciele OZO i Prezesi ROD informowali działkowców o aktualnej sytuacji w PZD, wskazywali na potrzebę wypowiadania się przez działkowców zarządy
ogrodów w obronie ustawy o ROD i do słania stanowisk
do najwyższych władz Państwowych i Trybunału Konstytucyjnego o zachowanie w obecnym stanie prawnym ustawy o ogrodach działkowych i Związku.
Krytykowano wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego do
TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucja RP ustawy o ROD. Odnotowaliśmy generalne poparcie dla
Związku, dla Krajowej Rady – za skuteczną i twardą obronę naszych praw, za duże zaangażowanie oraz za bieżące
aktualne informacje przekazywane wszystkim strukturom
naszego Związku.
Reasumując należy stwierdzić, że obchody Dnia Działkowca w roku 2011 miały charakter uroczysty, połączone
były z podsumowaniem konkursów ogrodowych, wręczane były odznaki Związkowe i nagrody rzeczowe. W większości ogrodów z organizowanych wystaw plonów
– owoce i warzywa przeznaczano do domów dziecka lub
szpitali.
Obchody „Dnia Działkowca” w ogrodach działkowych
województwa opolskiego należy uznać za bardzo udane,
które uzyskały akcept społeczny danego środowiska
i uznanie władz samorządowych.
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Okręgowy Zarząd Opolski PZD w Opolu w dniu
26 sierpnia 2011 r. uroczystym podsumowaniem wyników
prowadzonych konkursów zainaugurował okręgowe obchody „Dnia Działkowca” na Opolszczyźnie.
W konkursie o tytuł „ROD roku 2011” udział wzięło
10 ogrodów – pierwsze miejsce uzyskał ROD „Chabry”
w Opolu, drugie miejsce ROD im. B. Andrzejewskiego
w Nysie, trzecie miejsce ROD „Synteza” w K-Koźlu. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, puchary oraz dyplomy
uznania.
O tytuł najpiękniejszej działki w konkursie wzięło udział
20 członków PZD – tytuł wzorowej działki roku 2011 uzyskała działka Pani Anna Brzozy z ROD „Chabry” w Opo-

lu, drugie miejsce zajęła działka Pana Edwarda Biniek
z ROD „Dąbrowskiego” w Nysie, trzecie miejsce zajęła
działka Pana Andrzeja Kowalskiego z ROD „Komprachcice” w Komprachcicach. Trzech pierwszych laureatów
konkursu otrzymało grille elektryczne, suszarki do warzyw i owoców, kwasomierze, dyplomy uznania oraz albumy książkowe wydawnictwa „działkowiec”. Natomiast
pozostali uczestnicy konkursu otrzymali grille elektryczne i dyplomy uznania.
W uroczystych obchodach okręgowego „Dnia Działkowca” wzięli udział Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Garbowski oraz Członek Prezydium Krajowej Rady PZD Pan
Sylwester Chęciński.
Prezes Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD
w Opolu
/-/ mgr Antonina Boroń

Opole, październik 2011 r.

Jubileusz 30-lecia PZD połączony z Dniem Działkowca w ROD „Warta” w Pajęcznie
W dniu 18 września 2011 r. na terenie ROD „WARTA”
w Pajęcznie, odbyły się obchody jubileuszu 30-lecia PZD
połączone z Dniem Działkowca. W uroczystościach wzięli udział działkowcy, mieszkańcy miasta i okolic.
Obchody swoją obecnością zaszczycili: Członek KR
PZD Pani Izabela Ożegalska Prezes OZŁ w Łodzi, Członek OZŁ w Łodzi Pani Romualda Czyż Prezes ROD „Relaks” w Wieluniu. Pan Poseł Mieczysław Łuczak – PSL,
Starosta pajęczański Jan Ryś, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno Pan Sławomir Goszczak, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Pajęczno Pan Wojciech
Marchewka, Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego
w Pajęcznie Pan Tadeusz Sobantka wraz z zastępcą Panem Jerzym Durysem. Obchody rozpoczęto odśpiewaniem hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”. Wszyscy
zebrani wzięli udział w dziękczynnej mszy świętej polowej, odprawionej przez księdza Szymona Gołuchowskiego w intencji działkowców i ich rodzin oraz gości. Po jej
zakończeniu miało miejsce krótkie wystąpienie Prezesa
ROD „WARTA” Piotra Walusiaka, nawiązujące do jubileuszu 30 - lecia PZD i aktualnej sytuacji Związku w obliczu wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
i czekającego nas wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Podkreślił również słowa wypowiedziane podczas
XXXVI Kongresu Międzynarodowego Biura Ogrodów
Działkowych i Rodzinnych przez Komisarz ds. Sprawiedliwości Praw Człowieka i Obywatelstwa Komisji Europejskiej o ogromnym znaczeniu ogrodów działkowych
oraz konieczności lepszego zaznajomienia się władz publicznych o dobrodziejstwach społecznych wynikający
z funkcjonowania ogrodów.

W sposób szczególny podziękował Burmistrzowi Urzędu Gminy i Miasta oraz Dyrektorom MZK za pomoc rzeczową przy usuwaniu skutków podtopień ogrodu. Wartość
wykonanych prac wynosiła 8.625,00 zł.
Naczelnym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy upamiętniającej 30-lecie PZD. Na tę okoliczność wybudowano klomb na którym goście posadzili drzewka
jubileuszowe.
W swoich wystąpieniach zarówno przedstawiciele
władz samorządowych, związkowych jak i Pan Poseł, docenili trud pracy na indywidualnej działce jak i na rzecz
Polskiego Związku Działkowców Zapewniali o swojej
dalszej pomocy w bieżącym funkcjonowaniu Ogrodu. Pamiętali także o poparciu dla Związku w obliczu kolejnych
zagrożeń przed jakimi stanął, wierząc, że i tym razem
działkowcy i PZD wyjdą obronną ręką z nieprzyjaznych
działań niektórych środowisk i ugrupowań politycznych.
Ponieważ w przyszłym roku, ogród obchodził będzie
swój jubileusz 30-lecie, Prezes zaprosił gości do Komitetu Honorowego Obchodów. Goście zaproszenie przyjęli.
Po zakończonej części oficjalnej, zaprezentowano szereg
występów artystycznych, które zakończyły się późnym
wieczorem. Wśród nich koncert orkiestry dętej pod batutą kapelmistrz pani Anny Gronowskiej. Występ Chóru
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Występ Zespołu Ludowego „Osjakowianie” z Osjakowa, którego sponsorem był
Pan Poseł Mieczysław Łuczak i Starosta Pan Jan Ryś.
W trakcie występów orkiestry i chóru Pani Romualda
Czyż bawiła się z dziećmi, każde dziecko otrzymało od
niej drobny upominek. Wszyscy zebrani piekli kiełbaski
i sączyli piwko przy ognisku na koszt organizatora.
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Prezes Zarządu
/-/ Piotr Walusiak

Dni Działkowca w ROD im. Obrońców Westerplatte w Świdniku
Kolejnym etapem spotkania były przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy zabrał głos Pan Stanisław
Chodak V-ce Prezes KR oraz Prezes OZ PZD w Lublinie,
który przedstawił obecną sytuację działkowców środowiska świdnickiego w odniesieniu planowanych w regionie
przemian zapewniając o nieustannym wsparciu merytoryczno-prawnym ze strony Zarządu Okręgowego. Podkreślił również znaczenie współpracy ogrodów z instytucjami
samorządowymi wyrażając zadowolenie z licznej prezencji przedstawicieli władz miejskich na tutejszych uroczystościach dożynkowych. Pan Prezes przypomniał o zbliżających się wyborach parlamentarnych oraz o wadze uczestnictwa działkowców w głosowaniu na kandydatów partii
popierających Polski Związek Działkowców.
Głosy w dyskusji podjęli również przedstawiciele samorządów, którzy podkreślali rolę ogrodnictwa działkowego w kształtowaniu zdrowego otoczenia polskich miast.
Przemówienie wygłosił również Pan Józef Piotrowski
były Prezes ROD im. Obrońców Westerplatte, który w sposób literacki przemówił do serc działkowców zachęcając
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za przyszłe losy polskich ogrodów.
Uroczystości przebiegały w doskonałej atmosferze
w akompaniamencie muzyki biesiadnej prezentowanej na
żywo. Coroczne obchody Święta Plonów w ROD im.
Obrońców Westerplatte w Świdniku cieszą się liczną frekwencją działkowców oraz sympatyków ogrodnictwa
przede wszystkim dzięki doskonałej organizacji uroczystości. Należy podkreślić tu ogromną rolę Zarządu ogrodu, jego zasługi w integracji społeczeństwa działkowego
oraz umiejętność współpracy i utrzymania dobrych relacji
z instytucjami publicznymi.

4 września 2011 r. w sektorze ogrodowym „Konwalia”
odbyły się „Dni Działkowca” ośmiu świdnickich sektorów ROD im. Obrońców Westerplatte. Wszystkich zgromadzonych uroczyście powitał Pan Stanisław Pszeniczka
- Prezes ogrodu, który w swoim wystąpieniu omówił trudną sytuację Polskiego Związku Działkowców w obliczu
zaskarżenia Ustawy o ROD przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, podkreślając wagę zbliżających się wyborów parlamentarnych dla przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego.
W uroczystościach ogrodu uczestniczyli honorowi goście: V-ce Prezes KR, Prezes OZ PZD w Lublinie Pan Stanisław Chodak, Starosta Powiatu Świdnickiego Pan
Mirosław Król, V-ce Burmistrz Miasta Świdnik Pan Włodzimierz Radek, Przewodniczący Rady Miasta Świdnik
Pan Janusz Królik, Inspektor Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Pani Elżbieta Korbus, Przewodniczący i V-ce Przewodniczący pięciu związków zawodowych z zakładu pracy WSK PZL-Świdnik sprawującego patronat nad ogrodami, lokalne media oraz liczne
grono działkowców.
Po interesującym przemówieniu nastąpiło wręczenie dyplomów oraz odznaczeń osobom wyróżnionym. Laureatom konkursów zorganizowanych przez Zarząd ogrodu
zostały wręczone również nagrody ufundowane przez
przedstawicieli świdnickich Samorządów.
Gospodarze ogrodów wraz z działkowcami zaprezentowali kosze oraz dekoracje dożynkowe z tegorocznych plonów owoców, warzyw i kwiatów. Najsmaczniejsze dary
natury przeznaczono na rzecz jadłodajni „Św. Alberta”
w Lublinie.

Instruktor OZ PZD w Lublinie
/-/ dr inż. Anna Ewa Michowska
Lublin, 6 września 2011 r.

Życzenia od Prezydenta Miasta Tarnobrzega z okazji 30-lecia PZD
Szanowny Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców z radością i satysfakcją składam wyrazy
najwyższego uznania i serdeczne gratulacje.
Wiem, jak dużą rolę w życiu każdego miasta i jego
mieszkańców odgrywają Rodzinne Ogródki Działkowe,
gdzie działkowicze znajdują czas na odpoczynek, spotka-

nia z przyjaciółmi, ale także na odrobinę pracy przy pielęgnowaniu grządek. Z uwagi na tak zacny jubileusz, pragnę złożyć na Pana ręce podziękowania oraz życzenia
dalszej owocnej działalności.
Życzę zdrowia oraz pomyślności i aby kolejne lata obfitowały w satysfakcję i spełnienie.
Prezydent Miasta Tarnobrzeg
Norbert Mastalerz

Tarnobrzeg, 22 września 2011 r.
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30-lecie ROD „Zielone Wzgórza” w Łańcucie
Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielone
Wzgórza” w Łańcucie składa na Pana ręce w imieniu własnym oraz wszystkich działkowiczów serdeczne podziękowanie za ufundowanie pięknego pucharu oraz dyplomu
uznania z okazji jubileuszu 30-lecia naszego ogrodu. Naszą satysfakcją jest fakt, iż jubileusz naszego ogrodu zbiega się równocześnie z jubileuszem 30-lecia istnienia PZD.

Pana aktywność, zaangażowanie i wytrwałość przyczyniły się znacząco do inicjowania działań na rzecz Polskiego Związku Działkowców, a szczególnie w obronie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Gratulując Panu, życzymy zadowolenia i satysfakcji z dobrze wypełnianej funkcji oraz pomyślności w życiu osobistym.
W imieniu Zarządu i społeczności działkowej
Prezes ROD „Zielone Wzgórza”
/-/ Zdzisław Kluz

Łańcut, wrzesień 2011 r.

Wieści Lubońskie – Niezależny Miesięcznik Mieszkańców, wrzesień 2011
ROD Wilda ma 45 lat!
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD)
Wilda przy ul. Opolskiej w Poznaniu obchodzili 27 sierpnia jubileusz ogrodu, Dzień Działkowca oraz 30-lecie Polskiego Związku Działkowców. Spośród 135 posiadaczy
ogródków, wielu to mieszkańcy Lubonia.
Rozpoczynając okolicznościową uroczystość, Prezes
ROD Wilda – Stanisław Kostka (mieszkaniec Lubonia) przypomniał historię ogrodów działkowych w Polsce i powitał gości: wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu – Janusza Nowaka, prezesa ROD im. Adama
Mickiewicza – Teresę Styczyńską, przewodniczącego kolegium prezesów Okręgu PZD – Mariusza Zielińskiego
(prezesa ROD Dolna Wilda im. Mazurka) i prezesa ROD
Górczynka – Adama Szałapskiego.
Zebrani odśpiewali hymn działkowca Zielona Rzeczpospolita pochodzący z 1935 r.
S. Kostka nakreślił następnie historię ROD Wilda, przypominając m.in. stan, kiedy na jego terenie było wysypisko śmieci, odbywały się ćwiczenia wojskowe czy pasły
się krowy.
Za datę powstania Wielkopolskiego Ogrodu Pracowniczego uznaje się 20 marca 1966 r. Na początku było
42 działkowców, później 77, następnie powstawały działki dla pracowników Zakładów HCP, którzy mieli pierwszeństwo w ich otrzymywaniu. Pierwszą pracownicą HCP,
która w 1968 r. otrzymała tu ogródek, była obecna na uroczystości Maria Golińska. Wielu działkowców pracowało

też w poznańskich urzędach oraz jako funkcjonariusze
ówczesnej MO. Z czasem powstała świetlica, podłączono
prąd. Pojawił się problem rur wodociągowych – azbestowo – cementowych, których 1800 mb. ułożyło miasto, do
2013 r. muszą być usunięte. Kiedy budowano autostradę
z ROD Wilda zabrano 2,5 ha, pozostało ok. 5 ha. Ogród
dwukrotnie zajmował II miejsce w Polsce. Prezes zaznaczył, że nie wolno likwidować ogrodów, tworzonych
przez pokolenia. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych
działkowców.
Wiceprezes OZ PZD w Poznaniu – Janusz Nowak
– podkreślając, że związek działkowców jest samorządny
i samofinansujący. Przyznał, że istnieją zakusy na tereny
działkowe. Przypomniał pogląd prezydenta Poznania
– Ryszarda Grobelnego – że ogrody działkowe są najtańszą zielenią – płucami miasta.
Odczytano listy gratulacyjne i złożono oficjalne życzenia. Wiceprezes OZ PZD – Janusz Nowak – wręczył
w sumie 13 Odznak Zasłużony Działkowiec przyznanych
przez Krajową Radę PZD w Warszawie. Złotą otrzymali:
Maria Wasilewska (skarbnik ROD Wildą) i Jan Kaczmarek - mieszkańcy Lubonia. Srebrną Odznaką; zostali uhonorowani: Zuzanna Spychała, Mana Golińska, Marian
Lubiński, a brązową otrzymali: Barbara Strugalska, Elżbieta Michałek (lubonianka), Teresa Biejdziak, Maria Łuczak (z Lubonia); Krystyna Talarowska, Władysław
Olejniczak, Zbigniew Michalak (z Lubonia).
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Z okazji 30-lecia PZD Okręgowy Zarząd w Poznaniu
przygotował okolicznościowe medale. Otrzymało je
15 osób: Czesława Baranowska, Henryk Glapa, Kazimierz
Urbaniak, Elżbieta Mucha, Jacek Lidachowski, Tadeusz
Rudawski, Zdzisław Olejniczak, Izabela Zielazkowska

(lubonianka), Stanisław Mańkowski (z Lubonia), Paweł
Słomiak (mieszkaniec Lubonia, wiceprezes ROD Wilda),
Edward Kaczmarek, Ewa Kowalewska, Henryk Weimann, prezes Stanisław Kostka.

Gazeta Świebodzicka z dnia 16 września 2011 r.
„Pamiętajcie o ogrodach...”
Stulecie ruchu ogrodów działkowych w Świebodzicach
– tę okrągłą rocznicę społeczność działkowców świętowała w sobotę, 3 września. Na zielonych terenach OsiR-u
przy ul. Rekreacyjnej, przy wspaniałej, letniej pogodzie,
miłośnicy ogródków działkowych bawili się doskonale.
Czas na wolnym powietrzu umilały występy artystyczne
– między innymi Chóru „Akord”, dzieci do wspólnej zabawy zaprosiła klaunikowa Fifi; dla wszystkich były gorące kiełbaski, grochówka, ciasta i napoje.
Nie mogło tego dnia zabraknąć podziękowań, dyplomów i pucharów dla najbardziej zasłużonych działkowców. Wszyscy prezesi ROD w mieście otrzymali od burmistrza miasta Bogdana Kożuchowicza dyplomy gratulacyjne i serdeczne podziękowania za pracę. Działkowcy
odwdzięczyli się burmistrzowi odznaką, nadaną na ich
wniosek przez Polski Związek Działkowców. Wręczył go
wiceprezes Okręgu Sudeckiego PZW Henryk Ziomek.
– Jestem pod wrażeniem osiągnięć i niezwykłego zaangażowania w swoją pasję społeczności działkowców w naszym mieście – mówił burmistrz. – Jesteście jak wielka,
zżyta ze sobą rodzina.

Prezes ROD Lilia Stanisław Willman oprócz dyplomu
otrzymał także aż dwa puchary, nadane przez Zarząd Krajowy PZD i Okręg Sudecki PZD. Nie bez powodu – świebodzicka Lilia to jeden z dwóch najstarszych ukonstytuowanych ogrodów działkowych, jakie powstały w Polsce po 1927 roku.
Podczas uroczystości głos zabrał także Ryszard Łyczba, członek Okręgowego Zarządu Sudeckiego, dziękując
władzom miasta za zaangażowanie w sprawy działkowców. – Pamiętajmy, że działki nie tylko upiększają miasto, ale przede wszystkim są miejscem relaksu a czasami
nawet sposobem na przeżycie dla wielu rodzin – podkreślał.
ROD w Świebodzicach: Stokrotka, Lilia, Relaks, Włókniarz, Termet, Rafio, zrzeszają kilka tysięcy rodzin.
– Działkowcy dbają o ochronę środowiska i estetykę, zapełniając je terenami zielonymi, tworząc zielone płuca
miasta – mówił prezes ROD Stokrotka Edmund Sołowij.
– Cieszymy się, że samorząd to docenia, czego dowodem
była sobotnia uroczystość. Dziękujemy za dobrą współpracę i za to, że samorząd traktuje nas po partnersku.

Dziękujemy
Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Świebodzicach składają serdeczne podziękowania Panu Bogdanowi Kożuchowiczowi Burmistrzowi Miasta Świebodzice
za objęcie honorowym patronatem obchodów 100-lecia
ruchu ogrodnictwa działkowego w Świebodzicach. Przedstawicielom Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego
Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju za udział
i ufundowanie nagród.
Serdecznie dziękujemy również Wydziałowi Promocji

Miasta Świebodzice, Pani Marzenie Koronie-Kruk, Pani
Ilonie Szczygielskiej oraz wszystkim współpracownikom.
Dziękujemy dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz pracownikom, którzy poświęcili swój czas na
przygotowanie naszych uroczystości. Dziękujemy OSiRowi za udostępnienie terenu oraz wszystkim tym, którzy
przyczynili się do organizacji obchodów. Szczególnie
dziękujemy jednak działkowcom, którzy licznie przybyli
na nasze święto.
Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w Świebodzicach
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Dni Działkowca w ROD „Storczyk” w Radomiu
Redakcja
Wydawnictwo „Działkowiec”
Warszawa
Zarząd ROD „Storczyk” w Radomiu Informuje, że dnia
10.09.2011 r. odbyły się coroczne Dni Działkowca.
Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy działkowcy
i zaproszeni goście Zaprosiliśmy kandydatów na posłów
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Na spotkanie przybyli: członek Sejmiku Mazowieckiego i kandydat na senatora Leszek Rejmer, radny miejskiej rady pan Jan Pszczoła
jednocześnie członek ROD „Jonatan” kandydat na posła.
Przybyła również przewodnicząca frakcji kobiet SLD
w Radomiu Jolanta Sokołowska kandydatka na posła.
Po zakończenia części oficjalnej goście spotkali się
z działko wieżami przy kiełbaskach i piwie.
Goście chętnie odpowiadali na pytania działkowiczów.
W trakcie uroczystości ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszą działkę. Komisja Konkursowa przyznała

pierwsze miejsce trzem działkom. Zwycięzcami zostali
pan Eugeniusz Zieliński z małżonką, Kazimierz Pałczyński z małżonką i pani Zofia Pochylska z synem. Na szczególną uwagę zasługuje pan Eugeniusz Zieliński były
żołnierz zawodowy, skoczek spadochronowy, były rekordzista świata z drużyną w skokach z wysokości.
Pan Eugeniusz jest znanym rzeźbiarzem w środowisku
radomskim. Ciekawy człowiek.
O poziomie konkursu niech zaświadczy fakt, że laureatka poprzednich lat w konkursie okręgowym zdobyła zaledwie jedno z wielu wyróżnień. Ten wynik jest dla nas
zachętą do dalszej organizacji podobnych konkursów,
gdyż pozwoli nam na podniesienie statystyk działek w naszym ogrodzie. Na zakończenie członkowie wysłali petycję do Prezesa Trybunatu Konstytucyjnego w Warszawie.
Dorota Matuska

Jubileusz 45-lecia ROD im. „Tysiąclecie” w Częstochowie
Zarząd ROD im. „Tysiąclecie” w Częstochowie w imieniu działkowców zgromadzonych na uroczystych obchodach Dnia Działkowca i 45-lecia ROD w dn. 17.09.2011 r.
wyraża serdeczne podziękowania za przyznane cztery
Złote Odznaki „Zasłużony Działkowiec” za dyplom i puchar z okazji 45-lecia powstania ogrodu. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w uroczystości wzięli udział
zaproszeni goście:
Prezes OZ PZD w Częstochowie Pan Andrzej Wosik
– wręczając dyplom i puchar od KR. PZD Prezesowi Zarządu Panu Stanisławowi Jucha – podziękował działkowcom za aktywną postawę w obronie Ustawy z 2005 roku.
Licznie zebrani działkowcy ponad 150 osób z zadowoleniem przyjęli wystąpienia obecnych posłów RP Pani Haliny Rozpondek /PO/, Pana Jacka Kasprzyka /Lewica/.
List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Częstochowa Pana Krzysztofa Matyjaszczyka odczytał Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowa Pan Marek Balt.
Życzenia działkowcom złożył również Radny Miasta
Częstochowa Pan dr Adamkiewicz – kandydujący do Sejmu RP. Zarząd ROD wręczył wyróżniającym się działkowcom nagrody rzeczowe /narzędzia ogrodnicze/.
Prezes OZ PZD Pan Andrzej Wosik wręczył sześciu

działkowcom dyplomy uznania od Prezydium OZ PZD
w Częstochowie.
Brązowe odznaki „Zasłużony Działkowiec” otrzymało
ośmiu działkowców, a odznaki srebrne – dziewięciu działkowców.
Złotą Odznaką wyróżniono Panią Annę Łabusiewicz
– Przew. Kom. Rew. ROD Pana Mieczysława Heluszkę
– gospodarza Ogrodu
Panią Halinę Mielczarek i Pana Stanisława Kunę – wzorowych działkowców. Dwudziestu działkowców otrzymało pamiątkową „monetę” – 30-lecia PZD. W imieniu
wyróżnionych i odznaczonych podziękował Pan dr Henryk Wydmuch.
Kwiaty i życzenia dla zaproszonych gości od działkowców przekazała Pani Krystyna Stojecka.
Po części oficjalnej licznie zebrani działkowcy spotkali
się w miłej atmosferze przy kawie, herbacie, napojach,
ciastkach i owocach.
W dniu 16 i 17 września czynne było na placu Domu
Działkowca stoisko Sklepu Ogrodniczego „Agrosad” oraz
wystawa okazów kwiatów, owoców i warzyw dostarczonych przez działkowców staraniem Instruktorów Ogrodowych SSI.
Dziękujemy wszystkim za pamięć
– dobre słowo i wyróżnienia
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Prezydent Miasta Częstochowy, Pan Krzysztof Matyjaszczyk
Pan
Stanisław Jucha
Prezes ROD im. „Tysiąclecie”
Szanowny Panie Prezesie,

cielskich spotkań, służących utrwalaniu więzi międzypokoleniowych i integrowaniu lokalnej społeczności, co jest
niezwykle istotne w naszych zabieganych czasach.
Działkowcy są również przykładem samorządnej, dobrze funkcjonującej organizacji społecznej, która wielokrotnie dawała wyraz swojej niezależności i obywatelskiej
postawie.
Dziękując raz jeszcze za dbałość o ogródki, za zieleń,
która sprzyja poprawie warunków środowiskowych miasta, chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich Działkowców zrzeszonych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Tysiąclecie” oraz przekazać życzenia udanego przebiegu uroczystości, a także satysfakcji i wielu sukcesów w życiu osobistym oraz w pracy społecznej.

Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji z okazji Dnia
Działkowca oraz jubileuszu 45-lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Tysiąclecie”.
Na Pana ręce chciałbym złożyć wszystkim Działkowcom szczere wyrazy uznania oraz podziękowania za dbałość o miejskie ogrody, które przyczyniają się do poprawy
naturalnego środowiska oraz kształtują estetykę naszego
otoczenia.
Ogródki działkowe wpisały się na trwałe w krajobraz
Częstochowy. Stanowią enklawę zieleni w miejskim krajobrazie, spełniając jednocześnie bardzo potrzebną i pożyteczną rolę społeczną.
Ogrody to miejsca wypoczynku, rodzinnych i przyja-

Z wyrazami szacunku
/-/ Krzysztof Matyjaszczyk
Częstochowa, 13 września 2011 r.

„Dary Jesieni” w Parku Etnograficznym w Tokarni
Jak co roku, tak i w roku bieżącym miały miejsce obchody uczczenia jesieni w miejscowości Tokarnia koło Kielc
w województwie świętokrzyskim.
W dniu 25 września 2011 roku w Parku Etnograficznym
po zakończonej Mszy Świętej odprawionej w zabytkowym kościele z Rogowa, można było podziwiać rękodzieło sztuki ludowej, owoce i warzywa zaprezentowane przez
sandomierskich ogrodników i świętokrzyskich działkowców. Zwiedzający mieli także sposobność degustacji regionalnych potraw.
Wzorem lat ubiegłych w imprezie pn. „Dary Jesieni”
wziął udział Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD.

Na przygotowanym specjalnie stoisku zaprezentowano
tegoroczne plony z działek w postaci 20 koszyczków owocowo – warzywnych. Posłużyły one następnie jako nagrody dla zwycięzców przeprowadzonego konkursu publiczności w zakresie wiedzy ogrodniczej i wiedzy o Polskim Związku Działkowców.
Osoby odwiedzające tegoroczny kiermasz miały możliwość zaopatrzenia się w literaturę fachową oraz bezpłatne numery miesięcznika „działkowiec”.
Jak podali organizatorzy imprezy, „Dary Jesieni” w roku bieżącym odwiedziło około 2000 osób.
Kierownik Biura OZŚ PZD
Jan Stańczyk

Notatka dotycząca dożynek na ogrodach 50-lecia ZZK w Ełku
Zarząd ROD im 50-lecia ZZK w Ełku informuje, że
w dniu 11.09.2011 roku na ogrodzie odbyły się dożynki
dla działkowców. W uroczystościach udział wziął viceprezes OZ PZD w Olsztynie pan. Czesław Wojsław, któ-

ry w krótkim wystąpieniu scharakteryzował problem uzyskania wieczystego statusu ogrodu od PKP dla PZD.
Jednocześnie podsumował wyniki Konkursu „Rodzinny
Ogród Działkowy Roku – 2011” i z dumą zakomuniko128

wał obecnym na obchodach, że w/w ogród zajął w województwie warmińsko-mazurskim II miejsce i wręczył prezesowi ogrodu Danucie Wawreniuk nagrodę finansową
700 zł oraz dyplom i nagrodę książkową o tematyce ogrodowej i kalendarz na rok 2012.

Jednocześnie ze zgłoszonych do konkursu działek ogrodowych dz.nr. 92 Ireny i Jerzego Pawluczyków zajęła
w województwie II-miejsce uzyskując wyróżnienie ogrodowe i nagrodę finansową w wysokości 400 zł.
Następnie rozpoczęły się dożynki ogrodowe.
Prezes
/-/ Danuta Wawreniuk

Ełk, 14 września 2011 r.

Dzień Działkowca - Dożynki 2011 r. na działkach im. Elana w Toruniu
W dniu 27.082011 na rodzinnych ogrodach elanowskich
tradycyjnie odbyły się dożynki – należy podkreślić, że mimo mokrej aury w tym roku pogoda dopisała co daje 50%
sukcesu.
Dożynki rozpoczęły się festynem dla dzieci i młodzieży – zabawy, gry sprawnościowe. A dla młodzieży strzelanie z wiatrówek do tarczy. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, przybory szkolne, medaliki z logo
PZD. Natomiast zwycięscy poszczególnych konkurencji
otrzymali pucharki i dyplomy. Dla dorosłych konkurencją było strzelanie i podnoszenie ciężarka.
Następnie w tzw. części oficjalnej zostały wręczone od-

znaki zasłużony działkowicz oraz dyplomy i nagrody rzeczowe książki o tematyce ogrodniczej.
Następnie przy wsparciu muzyków działkowicze zaśpiewali piosenki;
– Kwiaty Polskie
– Pamiętajcie o ogrodach
Co wzbudziło dużą wesołości bowiem trzeba śpiewać
by zasłużyć na grochówkę z wkładką, chleb z smalcem
i ogórkiem tak oznajmił prowadzący.
Od godziny 18–24 odbyła się zabawa taneczna dla działkowców i ich rodzin, bawiono się hucznie.
Prezes ROD „Elana” w Toruniu
/-/ mgr Roman Jędrzejewski

Toruń, 14września 2011 r.

Informacja z obchodów jubileuszu 30-lecia PZD połączona z Dniem Działkowca
w ROD „Stokrotka” we Włoszczowie
W dniu 3 września 2011 roku na terenie ROD „Stokrotka” we Włoszczowie odbyły się obchody jubileuszu 30-lecia PZD połączone z Dniem Działkowca ROD „Stokrotka” zorganizowane wspólnie przez Okręgowy Zarząd
Świętokrzyski PZD oraz Zarząd Ogrodu na czele z Panią
Prezes – Zofią Jędras. Cała oprawa techniczna tego dnia
stała się zasługą Urzędu Miasta we Włoszczowie, na czele z Panem Burmistrzem – Bartłomiejem Dorywalskim.
W zorganizowanych uroczystościach wzięli udział
działkowcy z terenu miasta Włoszczowy jak również prezesi ROD oraz indywidualni użytkownicy działek z terenu województwa świętokrzyskiego. Na obchody 30-lecia
licznie przybyli także mieszkańcy miasta i okolic.
Obchody jubileuszu swoją obecnością zaszczycili
przedstawiciele Sejmu RP w osobach posłów: Sławomira
Kopycińskiego – SLD oraz Konstantego Miodowicza
– PO.
W gronie zaproszonych gości nie mogło oczywiście zabraknąć także władz samorządowych miasta i powiatu

włoszczowskiego (Starosta Włoszczowski – Pan Zbigniew Matyśkiewicz) jak również przedstawicieli władz
wojewódzkich (Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego
– Pan Bernard Antos).
Ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych pojawiła się
Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego – Magdalena Kędzierska.
Całość obchodów tego dnia rozpoczęło uroczyste odśpiewanie hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita” przy
akompaniamencie zespołu muzycznego. Wszyscy zebrani wzięli następnie udział w mszy świętej sprawowanej na
terenie Ogrodu w intencji działkowców z województwa
świętokrzyskiego i ich rodzin. Po jej zakończeniu miał
miejsce krótki referat Prezesa OZ, którego tematem była
historia Polskiego Związku Działkowców na przestrzeni
minionych 30 lat ze szczególnym uwzględnieniem terenu
województwa świętokrzyskiego.
Mimo radosnego święta i jubileuszu, nie można było pominąć kwestii aktualnej sytuacji Związku w obliczu wnio129

sków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i czekającego nas wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Temat ten
omówił Kierownik Biura OZ.
W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznak związkowych dla najbardziej zasłużonych społecznych działaczy PZD oraz dyplomy uznania za wieloletnią
pracę na rzecz ROD i Związku. Okręgowy Zarząd Świętokrzyski wręczył także okolicznościowy puchar dla
Ogrodu w formie uznania i podziękowania za dotychczasową pracę wszystkich zarządów tegoż ROD.
W krótkich wystąpieniach zarówno przedstawiciele
władz samorządowych, wojewódzkich jak i parlamentarzyści, docenili trud pracy na indywidualnej działce jak
i na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Zapewniali
o swojej dalszej pomocy w bieżącym funkcjonowaniu

Ogrodu ale pamiętali także o poparciu dla Związku w obliczu kolejnych zagrożeń przed jakimi stanął, wierząc, że
i tym razem działkowcy i PZD wyjdą obronną ręką z nieprzyjaznych działań niektórych środowisk i ugrupowań
politycznych.
Po zakończonej części oficjalnej zaprezentowano szereg występów artystycznych, które zakończyły się późnym wieczorem.
W trakcie całych obchodów wszyscy zebrani mogli podziwiać wystawę plonów przygotowaną przez działkowców z tegorocznych zbiorów.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się także zaprezentowana przez OZ ogrodowa literatura fachowa, w tym miesięcznik „działkowiec”.
Kierownik Biura OZŚ PZD
/-/ Jan Stańczyk

Sprawozdanie z przebiegu Okręgowych Dni Działkowca OZ PZD w Rzeszowie
w dniu 17 września 2011 r.
W dniu 17 września 2011 roku na terenie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Nasz Gaj” w Rzeszowie odbyły się
uroczystości związane z jubileuszem 30-lecia PZD oraz
Okręgowymi Dniami Działkowca 2011 pod hasłem „Podkarpacie przeciwne zmianom w ustawie o ROD”. Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Podkarpackiego. W uroczystości wzięło udział około 100 działkowców z podkarpackich rodzinnych ogrodów działkowych, laureaci konkursów oraz zaproszeni goście: posłowie na Sejm pan Tomasz Kamiński (SLD), pan Wiesław
Rygiel (PSL), pan Jan Bury (PSL), Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Mirosław Karapyta, Wicewojewoda Podkarpacki pan Wiesław Reguła, radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego pan Władysław Stępień,
przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji pan
nadkomisarz Krzysztof Piskor, Dyrektor Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale pan Tadeusz Płoszaj, członek Krajowej Rady Spółdzielców pan
Edward Słupek. Krajową Radę PZD reprezentowała pani
Halina Kmieciak – członek KR PZD.
Po wysłuchaniu hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”,
uroczystości rozpoczęła chwila poezji przygotowana przez
panią Jadwigę Kupiszewską z ROD „Małopolanin”
w Rzeszowie. Jednym z ważniejszych punktów obchodów było wręczenie złotych, srebrnych i brązowych odznak „Zasłużony Działkowiec”. Najwyższe odznaczenia
przyznawane przez Krajową Radę PZD „Za Zasługi dla
PZD” otrzymali m.in. posłowie Tomasz Kamiński, Wiesław Rygiel i Jan Bury. Zaprezentowano i nagrodzono laureatów okręgowego konkursu „Wzorowa Działka Roku
2011” i „ROD roku 2011”.

Ozdobne grawertony z okazji 30-lecia Polskiego Związku Dziłkowców przekazali: Marszałek Województwa
Podkarpackiego oraz poseł Jan Bury. Listy gratulacyjne
z okazji święta działkowców skierowali: poseł na Sejm
Wiesław Rygiel oraz Prezes Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale pan Tadeusz Płoszaj.
Dyplomy okolicznościowe od Prezesa KR z okazji 30-lecia Polskiego Związku Działkowców otrzymali zasłużeni
działacze związkowi.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili Prezes OZP
oraz zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach goście
zapewniali o poparciu dla ruchu ogrodnictwa działkowego i podkreślali konieczność dalszego istnienia ogrodów
działkowych w podkarpackich miastach. Wskazywali na
to, iż deklaracje te nie są pustymi słowami, ale przerodziły się w rzeczywistą codzienną pomoc dla ogrodów, działkowców i Związku.
Uczestnicy Dni Działkowca jednomyślnie przyjęli list
otwarty do klubów parlamentarnych w sprawie nie dokonywania zmian w ustawie o ROD oraz stanowisko w sprawie poparcia dla II Kongresu PZD w Warszawie w dniu
22 września 2011 roku.
Po części oficjalnej uczestnicy obchodów zostali zaproszeni na poczęstunek. Można było także skorzystać z kiermaszu sprzedawców drzew i krzewów ozdobnych oraz
miodów. Godne podziwu były plony prezentowane na wystawie owoców, warzyw i kwiatów z poszczególnych
ogrodów działkowych. W zorganizowanym konkursie na
najpiękniejszy kosz dożynkowy I miejsce zajęła ekspozycja przygotowana przez ROD „Związkowiec” z Łańcuta.
Obecność działkowców z całego regionu podkarpackiego
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sprzyjała nawiązywaniu nowych znajomości i wymianie
doświadczeń nabytych podczas uprawy i zagospodarowa-

nia działek. Zabawa taneczna prowadzona przez zespół
muzyczny trwała do godzin wieczornych.
/-/ Witold Majchrowicz

Rzeszów, 20 września 2011 r.

Informacja z Dni Działkowca w Toruniu połączonych z wręczeniem Sztandaru
dla Toruńsko-Włocławskiego Okręgu PZD
Informacja
o przebiegu uroczystości „Dnia Działkowca - Toruń 2011”, połączonych z wręczeniem Sztandaru
dla Toruńsko-Włocławskiego Okręgu PZD
Toruń, 17 września 2011 roku
Ta sobotnia uroczystość w Toruniu potraktowana była
jako główny punkt obchodów XXX-lecia działalności
PZD w Okręgu Toruńsko-Włocławskim. Stąd jej wysoka
ranga i odpowiednia oprawa, co w sposób jednoznaczny
zostało zauważone i podkreślane przez wszystkich bez
wyjątku zaproszonych gości. Pierwsza część uroczystości
odbyła się w centrum Torunia, na placu św. Katarzyny,
przed wejściem do kościoła garnizonowego, pod tym samym wezwaniem i zgromadziła około półtora tysiąca
działkowców, którzy przybyli ze wszystkich rejonów,
miast i miasteczek Okręgu oraz około kilkuset mieszkańców Torunia, którzy z zainteresowaniem śledzili przebieg
tej niecodziennej, ciekawie przebiegającej uroczystości.
„Dla mieszczuchów to prawie egzotyka: sztandary, poczty sztandarowe, wspaniale występująca młodzieżowa orkiestra reprezentacyjna, kosze pełne wspaniałych owoców,
warzyw i kwiatów, cały ten ceremoniał i dający się wyraźnie odczuć podniosły nastrój wśród uczestników...” –
mówił jeden z przyglądających się mieszkańców Torunia.
Uroczystość zawierała w sobie niejako trzy przenikające się wątki: patriotyczny, religijny i oczywiście związkowy, akcentowany w każdym z tych wątków swoją
zasadność. Uroczystość również podzielona była na trzy
części: pierwsza, przebiegająca na placu, przed kościołem
- najważniejsza, najbardziej wzniosła, nacechowana powagą, zdyscyplinowaniem, a co zatem niezwykle sprawnym przebiegiem, gdzie członek Prezydium Krajowej
Rady PZD Sylwester Chęciński wręczył związkowy
sztandar.
Część druga obyła się w kościele, gdzie koncelebrujący
mszę Św., ks. prałat, płk Marek Karczewski – dziekan
wojsk lądowych, doskonale połączył wątki liturgiczne
z treściami uroczystości związkowej.
Część trzecia odbyła się w sali widowiskowo - sportowej pobliskiego Zespołu Szkół Nr 10 im. Prof. Banacha,
dokąd uczestnicy uroczystości przemaszerowali zorganizowaną kolumną, z orkiestrą na czele, sztandarami, grupą

oficjalnych gości i długim korowodem działkowców identyfikujących się niesionymi tabliczkami z nazwami rejonów i ogrodów. Tutaj nastąpiło wręczenie wyróżnień dla
zasłużonych działkowców, podsumowano konkursy na
wzorowy ogród i wzorową działkę i wręczono pamiątkowe medale „XXX-lecia PZD”.
Uroczystość na placu św. Katarzyny rozpoczęto zaraz
po przybyciu znamienitych gości, m.in. członka Prezydium Krajowej Rady PZD, Sylwestra Chęcińskiego, wicemarszałków Sejmu RP: Ewy Kierzkowskiej i Jerzego
Wenderlicha, posła Marka Wojtkowskiego, posła Janusza Dzięcioła, wiceprzewodniczącej Krajowej Rady Partii Kobiet, Marii Pierzchały, przedstawicieli najwyższych
władz sejmiku województwa kujawsko pomorskiego na
czele z wiceprzewodniczącym Sejmiku Krystianem Łuczakiem. Samorządowców natomiast reprezentowali,
m.in.: przewodniczący Rady Miasta Torunia – Marian
Frąckiewicz, pełnomocnik prezydenta Torunia Rafał Pietrucień, wiceprzewodniczący Rady Miasta Włocławka Tadeusz Raczyński, wiceprezydent Włocławka – Jacek
Wojciechowski, starosta powiatu toruńskiego ziemskiego
- Mirosław Graczyk, burmistrz miasta Chełmży – Jerzy
Czerwiński i inni, oraz komendanci: Policji w Toruniu,
mł. ins. Wojciech Machelski, Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – bryg. Kazimierz Stafiej, oraz władze
związkowe Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD - honorowy prezes OZ Edward Śmigielski, prezes Okręgowego Zarządu PZD – Ryszard Chodynicki oraz przybyli
przedstawiciele ROD wszystkich rejonów okręgu, w których funkcjonują Rodzinne Ogrody Działkowe.
Goście, przedstawiciele władz PZD i działkowcy ustawili się frontem do drzwi kościoła, przed którymi wyłożony został nowy sztandar i księga pamiątkowa. Z prawej
strony stanęła młodzieżowa orkiestra reprezentacyjna powiatu lipnowskiego, poczet flagowy z flagą państwową,
poczty sztandarowe i sztandary: poczet sztandarowy do
odebrania nowego sztandaru, poczty: Państwowej Straży
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Pożarnej KM w Toruniu, Straży Miejskiej w Toruniu, POD
– „Kąpiele Słoneczne” z Grudziądza, POD Ziemi Chełmińskiej, ROD Ziemi Włocławskiej, ROD miasta Chełmży, Rodzice Chrzestni nowego sztandaru, starostowie
dożynek, a z lewej stanęli działkowcy i mieszkańcy Torunia. W ten sposób skupiono, uczestników dożynek w zgrabnym czworoboku ułatwiając kontakt zarówno wizualny jak
i słuchowy. Dobre nagłośnienie, łatwy dostęp do mikrofonów pozwalało na sprawne prowadzenie uroczystości.
Uroczystość rozpoczęto odegraniem hejnału miasta Torunia przez czworo trębaczy z orkiestry reprezentacyjnej,
a następnie wystąpił poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej, w składzie: d-ca pocztu Maria Piotrowska,
flagowy – Tadeusz Chojnacki, asysta - Maria Jarzębowska, po czym, przy pomocy wysięgnika bojowego wozu
strażackiego, flaga państwowa podniesiona została przy
dźwiękach hymnu państwowego.
Głos zabrał prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko Włocławskiego PZD Ryszard Chodynicki, który serdecznie przywitał i przedstawił zaproszonych gości oraz członków pocztów sztandarowych, rodziców chrzestnych nowego sztandaru i starostów dożynek.
Ważnym momentem uroczystości było przekazanie kluczy do bram miasta Torunia przez pełnomocnika prezydenta miasta Rafała Pietrucienia na ręce członka Prezydium Krajowej Rady PZD Sylwestra Chęcińskiego. Który zaraz po tym zabrał głos, aby podziękować za zaproszenie, przekazać pozdrowienia i gratulacje z okazji wręczenia nowego sztandaru dla działkowców z Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD i zaproszonych gości od Prezesa Krajowej Rady PZD Eugeniusza Kondrackiego.
Ceremonia wręczenia sztandaru rozpoczęła się od odczytania uchwały przez członka Prezydium Krajowej Rady PZD Sylwestra Chęcińskiego o nadaniu sztandaru dla
Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD. Następnie prezes
OZ PZD Ryszard Chodynicki odczytał Akt Erekcyjny,
który zredagowany w starym, historycznym stylu zabrzmiał niezwykle atrakcyjnie. Następnie Akt Erekcyjny
podpisali: Sylwester Chęciński – członek Prezydium KR
PZD, Ryszard Chodynicki – prezes OZ PZD, Edward
Śmigielski – honorowy prezes OZ PZD, przewodniczący
RM Torunia – Marian Frąckiewicz, pełnomocnik p-ta m.
Torunia – Rafał Pietrucień, wiceprzewodniczący RM
Włocławka – Tadeusz Raczyński, wiceprezydent m. Włocławka – Jacek Wojciechowski, ks. prałat płk Marek Karczewski – dziekan wojsk lądowych, proboszcz parafii
wojskowej pw. „św. Katarzyny” w Toruniu.
W asyście rodziców chrzestnych – dokonano wbicia
41 pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru przez
honorowych gości i potwierdzono własnoręcznymi podpisami w Księdze Pamiątkowej.
Przekazania sztandaru dla prezesa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Ryszarda Chodynickiego dokonał członek Prezydium KR PZD Sylwester Chęciński, a z kolei
prezes OZ PZD wręczył sztandar pocztowi sztandarowe-

mu, w skład którego wchodzili: dowódca pocztu – Janusz
Pączkowski, chorąży – Janusz Piątek, asysta – Ryszard Tomaszewski. Przy przekazywaniu sztandaru pocztowi asystowali rodzice chrzestni - Irena Zdrojewska i Jan Trzaska.
Poczet sztandarowy zaprezentował sztandar, przechodząc
przed frontem: zaproszonych gości, pocztów sztandarowych obecnych na uroczystości, wszystkich działkowców
i mieszkańców Torunia oraz orkiestry reprezentacyjnej, która wykonała melodię „Pamiętajcie o ogrodach”.
Po czym uczestnicy uroczystości weszli do kościoła na
mszę św. poświęconą Polskiemu Związkowi Działkowców, jego działaczom, rodzinom oraz ludziom, którzy odeszli z grona działkowców na wieczną wartę.
Ks. prałat płk Marek Karczewski, celebrujący mszę św.
poświecił chleb i kosze zawierające owoce, warzywa
i kwiaty z tegorocznych zbiorów, a następnie poświęcił
wręczony sztandar Okręgu Toruńsko-Włocławskiego. Homilia ks. prałata, w której odniósł się do ciężkiej pracy
działkowców poruszyła uczestniczących we mszy św. do
tego stopnia, że nagrodzono ją gromkimi brawami, co należy do rzadkości.
Po wyjściu z kościoła uformowano kolumnę marszową,
którą prowadziła orkiestra reprezentacyjna powiatu lipnowskiego, pod batutą kapelmistrza Mirosława Bytnera.
Uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Torunia, do Zespołu Szkół Nr 10, wzbudzając powszechne zainteresowanie mieszkańców.
W sali sportowo-widowiskowej rozpoczęto uroczystości
związkowe, wprowadzeniem pocztów i sztandarów, wniesieniem dożynkowego chleba i koszy z ogrodowymi plonami. Po zajęciu miejsc odśpiewano hymn Polskiego
Związku Działkowców – „ Zielona Rzeczpospolita'.
Starostowie dożynek: starościna dożynek - Krystyna
Michler i starosta Henryk Kasprzycki wraz z delegacjami
toruńskich ogrodów działkowych: „Elana”, „Koło Kani”,
„im. A. Mickiewicza”, „Nadwiślany” wręczyli chleb z tegorocznych zbiorów dla czł. KR PZD Sylwestra Chęcińskiego, a kosze dożynkowe gościom uroczystości: wicemarszałkom Sejmu Ewie Kierzkowskiej, i Jerzemu Wenderlichowi, pełnomocnikowi prezydenta Torunia Rafałowi Pietrucieniowi i wiceprezydentowi Włocławka –
Jackowi Wojciechowskiemu oraz wiceprzewodniczącej
Krajowej Rady Partii Kobiet – Marii Pierzchale.
Odczytano następnie akty nadania odznaczeń – „Zasłużony dla PZD” dla 12 osób i Złotą Odznakę „Zasłużony
Działkowiec dla 23 osób, które wręczył czł. Prezydium
KR PZD – Sylwester Chęciński, z asystą prezesa OZ PZD
– Ryszarda Chodynickiego. Wręczono też puchary, dyplomy i książki dla przedstawicieli wyróżnionych ROD:
„Wodnik” z Chełmży – I miejsce, ROD „Zalesie” z Włocławka – II miejsce oraz ROD „Agrometr – Unia” z Grudziądza – I miejsce w kat. ogrodów z pełną infrastrukturą
oraz 14 pucharów i imiennych dyplomów dla działkowców, którzy uzyskali najwyższe oceny w konkursach na
zagospodarowanie działek. Puchary i wyróżnienia związ132

kowe wręczali wiceprezesi OZ PZD: Zdzisław Lemparty,
Henryk Kasprzycki i Czesław Kozikowski.
Okręgowy Zarząd PZD dla upamiętnienia XXX-lecia
działalności PZD i wręczenia sztandaru dla Okręgu Toruńsko - Włocławskiego wybił pamiątkowy medal dla
uhonorowania działaczy związkowych, przedstawicieli
władz państwowych, wojewódzkich, regionalnych i samorządowych. W pierwszej kolejności wręczono medale
znakomitym gościom uroczystości okręgowych - Dnia
Działkowca „Toruń – 2011”.
W oficjalnych wystąpieniach, które rozpoczął Sylwester
Chęciński, czł. Prezydium KR PZD dało się wyraźnie odczuć troskę o przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce, apel o wsparcie działaczy PZD w dążeniu do zagwarantowania funkcjonowania ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku, udział w II Kongresie PZD, który odbędzie
się 22 września, na „Torwarze” w Warszawie w celu zademonstrowania jedności i siły naszego Związku, a także
oczekiwanego poparcia dla PZD przez sprawujących
obecnie władzę, jako dowodu w tworzeniu państwa obywatelskiego, gdzie każde środowisko ma swoje prawa,
w tym również Polski Związek Działkowców. Obecni na
uroczystościach parlamentarzyści, przedstawiciele władz
regionalnych i samorządowych w swoich wystąpieniach

zadeklarowali zdecydowane poparcie dla ruchu ogrodnictwa działkowego w dążeniu do stabilizacji prawnej. Uznano, że najbliższe wybory parlamentarne będą sprawdzianem postawy polityków wobec PZD.
Na zakończenie tego uroczystego dnia wystąpił Zespół
Pieśni i Tańca „Pomorze” z Chełmna przedstawiając widowisko dożynkowe. Występ zespołu został bardzo korzystnie odebrany i nagrodzony owacjami.
Kończąc uroczystości, Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD Ryszard Chodynicki serdecznie podziękował
Krajowej Radzie PZD i Jej przedstawicielowi Sylwestrowi Chęcińskiemu za wysoką ocenę działalności okręgu,
za gratulacje przekazane od prezesa KR PZD – Eugeniusza Kondrackiego w związku z wręczonym związkowym
sztandarem, parlamentarzystom, działaczom regionalnym
i samorządowym za wsparcie w rozwiązywaniu problemów nurtujących działkowców w okręgu Toruńsko-Włocławskim. Serdecznie podziękował działkowcom za
ciężką pracę w utrzymaniu ogrodów na wysokim poziomie, życząc jednocześnie dobrego zdrowia i satysfakcji
z przynależności do wielkiej rodziny polskich działkowców zrzeszonych w PZD, zapraszając jednocześnie na tradycyjną grochówkę i towarzyskie rozmowy.
Biuro OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD

Toruń 17 września 2011 r.

Jubileusz 65-lecia ROD im. A. Paszkowiaka w Poznaniu
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A.
Paszkowiaka, a dawniej POD nr 2 przy Zakładach Metalurgicznych im. H. Cegielskiego, w dniu 27.08.2011 roku
obchodzili jubileusz 65-lecia istnienia swego ogrodu,
a jednocześnie dzień Działkowca 2011 czyli doroczne
Święto Plonów.
Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Paszkowiaka powstał w 1946 r. na poznańskich Łęgach Dębińskich z inicjatywy Związku Zawodowego Metalowców. Wówczas
była to akcja w ramach pomocy socjalnej ze strony zakładów pracy i miejscowych władz, mająca na celu podniesienie zdrowotności pracowników i ich rodzin, a przede
wszystkim podreperowanie skromnych budżetów rodzinnych.
ROD im. A. Paszkowiaka jest jednym z najstarszych
ogrodów działkowych na terenie typowo biednej, jak dawniej mawiano robotniczej dzielnicy Wilda. Od początku

swego istnienia był to ogród działkowy nastawiony na
uprawę owoców, warzyw i kwiatów. Obecnie większość
działek zmienia charakter na typowo rekreacyjny.
W dniu święta świetlica ROD im. A. Paszkowiaka odświętnie udekorowana flagami związkowymi z ledwością
pomieściła rodziny działkowe, zaproszonych gości oraz
przybyłych okolicznych mieszkańców i sympatyków
ogrodów działkowych.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się tradycyjnym na
ziemi wielkopolskiej odegraniem i zbiorowym odśpiewaniem hymnu działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Fakt
ten nie tylko na ternie naszego okręgu podnosi rangę odbywających się uroczystości. Nie zabrakło również jubileuszowego wielkiego tortu z okazji 65 – lecia. Następnie
Prezes ogrodu Jarosław Wawrzyniak przywitał licznie
przybyłe rodziny działkowe oraz zaproszonych gości, przy
czym przedstawił dorobek, osiągnięcia i zamierzenia ROD
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na najbliższy okres. W dalszej części przedstawiciel OZ
Henryk Cieślik przekazała na ręce Prezesa ogrodu Puchar
od Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego i ryngraf
od Prezesa OZ Zdzisława Śliwy.
Te jubileuszowe pamiątki były przeznaczone dla działkowców za duży wkład pracy dla dobra ruchu działkowego. Przedstawiciele OZ wręczyli przyznane odznaczenia,
medale 30 – lecia PZD oraz dyplomy zasłużonym i wyróżnionym działkowcom. Odznaki zasłużonych działkowców
otrzymali:
– złote – Halina Frohmberg,
– srebrne – Bronisław Garstkowiak, Zdzisław Nowak,
– brązowe – Małgorzata Aumiiler, Marek Maćkowiak,
Wojciech Roszkiewicz.
Po ceremonii wręczenia odznaczeń przedstawiciel OZ
Henryk Cieślik przedstawił aktualną sytuację, zagrożenia
i podejmowane ataki na Związek, ogrody oraz ustawę
o rodzinnych ogrodach działkowych. Z kolei głos zabrał
Waldemar Witkowski - radny sejmiku wielkopolskiego,
a jednocześnie kandydat na posła nowej kadencji, który
zaszczycił nasz jubileusz swą obecnością. W czasie wystąpienia potwierdził swoje dotychczasowe poparcie dla
działkowców.
Następnie Instruktor Krajowy Stanisław Frohmberg zabierając głos przypomniał, że działkowcy z naszego ogro-

du nie tylko uprawiają działki, ale również biorą czynny
udział w pracach Prezydium i kilku komisji problemowych
OZ. Wymienił tu Henryka Cieślika – długoletniego działacza ruchu działkowego. Instruktor przypomniał, że działkowcy z ROD im. A. Paszkowiaka są znaczącą siłą na
mapie OZ PZD. W dowód uznania od wielu lat są odznaczani i wyróżniani, a także zapraszani na różne uroczystości organizowane przez OZ jak i KR PZD. Podkreślił, że
nie sposób pominąć pracy dotychczasowych Zarządów,
bez których nie byłoby tych osiągnięć i sukcesów.
Przed rozpoczęciem uroczystości jubileuszowych na
placu parkowym przy świetlicy odbywały się gry i zabawy dla dzieci, które otrzymały nagrody i upominki.
W uroczystości brali udział zaproszeni goście w osobach: Mariusz Zieliński – Przewodniczący Kolegium Prezesów dzielnicy Wilda, a jednocześnie Prezes ROD im. J.
Mazurka, Hanna Wabińska – Prezes ROD im. T. Kościuszki oraz Wojciech Szymkowiak – Prezes ROD Bielniki.
Po części oficjalnej Prezes J. Wawrzyniak zaprosił
uczestników uroczystości do udziału w zabawie.
Jestem głęboko przekonany, że jubileusze i inne uroczystości ogrodowe w ROD jako imprezy otwarte są długo
oczekiwane nie tylko przez rodziny działkowe, ale i okolicznych przyjaznych mieszkańców.
Z poważaniem
/-/ Stanisław Frohmberg

Poznań, 28 sierpnia 2011 r.

Uroczystości Jubileuszowe w Elblągu
W tym roku minęło 30 lat od dnia powołania Polskiego
Związku Działkowców, uchwalenia statutu i wyboru
władz krajowych organizacji Uroczystości jubileuszowe
w Elblągu pod patronatem Zarządu Okręgowego PZD odbyły się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.
R. Traugutta, który – o czym warto wspomnieć - dwukrotnie, w latach 2010 i 2011, zdobył zaszczytny tytuł Ogrodu Roku. W roku bieżącym znalazł się w pierwszej dziesiątce najpiękniejszych ogrodów w kraju.
W odświętnie przystrojonej świetlicy działkowej spotkali się prezesi wszystkich Zarządów ROD okręgu elbląskiego oraz zaproszeni goście. Prezes ZO PZD w Elblągu
Bolesław Mikołajczyk w wystąpieniu okolicznościowym
przedstawił krótki rys historyczny organizacji oraz problemy, z jakimi borykała się ona przez 30 lat. Poinformował o zbliżającym się VIII Okręgowym Zjeździe PZD i
zaplanowanym na wrzesień II Krajowym Kongresie PZD
w Warszawie. Zapowiedział również rozpoczęcie, obchodzonych tradycyjnie we wrześniu, Dni Działkowca. Mi-

łym akcentem jubileuszowym było wręczenie odznak
„Zasłużony Działkowiec”. Złotą odznakę otrzymali Marek Antonowicz z ROD „Budowlani” w Gronowie Górnym i Jan Zieliński z ROD „Nad Zalewem” we Fromborku, srebrne: Maria Kacicka z ROD „Kopernik”, Piotr
Kresimon z ROD „Bażantarnia” i Jan Klatt z ROD
im. H. Sienkiewicza. Okolicznościowe puchary i pamiątkowe dyplomy otrzymali: Antoni Dalak, Barbara Rościszewska, Zdzisław Szandrocha i Jerzy Bławat, nagrodę
książkową – Jerzy Snopek. Prezes Bolesław Mikołajczyk
otrzymał puchar i list gratulacyjny.
Sympatycznym akcentem uroczystości było nagrodzenie słodkim upominkiem 9-letniego Krzysia Stelmacha,
dobrze zapowiadającego się działkowca, który zyskał
uznanie pomagając dziadkom w czasie wakacji w pracach
na działce.
Uczestnicy spotkania mieli okazję by podzielić się doświadczeniami w pracy na działkach. Z ogólnym aplauzem spotkał się jubileuszowy tort, którym obdzielono
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wszystkich zebranych. Była też okazja do odśpiewania
znanej i popularnej piosenki Jonasza Kofty, „Pamiętajcie
o ogrodach”. W części artystycznej wystąpiła młoda tancerka Monika Antonowicz, która przybrana w piękny

orientalny strój zaprezentowała klasyczny taniec brzucha.
Oklaskami został również nagrodzony występ muzycznego zespołu rodzinnego „Pasja”.
Jerzy Bławat

Tygodnik „Przemiany na szlaku piastowskim”
Ogrody mają 35 lat
Gniezno. Trzydziestopięciolecie istnienia ROD im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie było okazją do wręczenia
podziękowań i wyróżnień najbardziej zasłużonym członkom.
Medalem koronacyjnym prezydent Gniezna Jacek Kowalski odznaczył prezesa ROD Marka Lewandowskiego.
Medale 1000-lecia zjazdu gnieźnieńskiego otrzymali

Zdzisław Urbaniak i Zbigniew Gronowski, złoty medal
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców przyznano Krystynie Częstochowskiej, a srebrny Danucie Biłan i Teresie Wincek. Wręczono też cztery medale brązowowe. ROD w Gnieźnie powstały w 1976 r. Obecnie
liczą 211 członków. 52 z nich należy do ogrodów od samego początku.

ROD im. Mieszka I w Szczecinie
Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień
W dniu 27 sierpnia 2011 roku działkowcy Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. Mieszka I w Szczecinie świętowali uroczystość 40-lecia istnienia ogrodu połączona
z „Dniem Działkowca” 2011. Jubileusz naszego ogrodu
zbiega się z jubileuszem 30-lecia istnienia Polskiego
Związku Działkowców. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach: Pan Tadeusz Jarzębak Prezes
Okręgowego Zarządu w Szczecinie, Pani Maria Rympel
Prezes Stowarzyszenia „RAZEM ŁATWIEJ” Reprezentanci (w dwóch osobach) Komendanta Policji z Komisariatu Szczecin-Pogodno, licznie przybyli działkowcy wraz
z rodzinami. Uroczystość otworzył i powitał zaproszonych
gości Prezes ROD Józef Kościołek. Na wstępie prezes
przedstawił historię ogrodu. Jubileusz skłania do podsumowania i refleksji jakie były to lata dla nas działkowców
i ogrodu. Była to długa wyboista droga z przeszkodami,
które zostały pokonane.
Ten grunt był użytkowany przez Ogrodnictwo Zieleni
Miejskiej i dwóch indywidualnych użytkowników.
W związku z tym, że teren nie był całkowicie zagospodarowany, ówczesny Wojewódzki Zarząd Pracowniczych
Ogrodów Działkowych poczynił starania o przyznanie tego terenu na ogród działkowy – udało się. 10 kwietnia
1971 r. Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych Pan Leon Konopelko

przekazał teren ponad 9 ha. z przeznaczeniem na działki
na warunkach tymczasowych (5 lat). Ogród przez 10 lat
nie posiadał aktu prawnego stałej lokalizacji ogrodu. Mimo to ogród rozwijał się. W pierwszym 10-leciu wykonano wiele prac: W 1973 roku podpisano umowę z Wodociągami o dostarczenie wody na ogród. W roku 1975 podjęto uchwałę o jednorazowym opodatkowaniu się (400 zł
od działki) z przeznaczeniem na budowę obiektu administracyjno- socjalnego z zapleczem magazynowym i kuchennym. Obiekt wykonano sposobem gospodarczym w
czynie społecznym, wysiłkiem działkowców. W lipcu
1975 r. w nowym obiekcie odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu, skończyły się tułaczki, korzystania z wynajmowanej świetlicy szkolnej na walne zebrania i z prywatnych mieszkań na posiedzenie zarządu. W 1976 r. była konieczność przekazania na rzecz zakładu energetycznego 12 działek. Sprawiło to, z 12 działkowców utraciło
posiadane działki. W grudniu 1981 roku Zarząd otrzymał
z Urzędu Miasta decyzję w sprawie nadania aktu prawnego na ogród jako lokalizacja stała. Po ogłoszeniu otrzymanej decyzji działkowcy przystąpili do lepszego zagospodarowania działki i ogrodu. Budowano altanki, zakładano ogrodzenie między działkowe. Zarząd przystąpił do
elektryfikacji ogrodu. 20 stycznia 1985 r. prąd popłynął
do altan działkowców. W związku z trudnościami dostar135

czenia przez wodociągi wody na ogród przystąpiono do
odkrycia studni głębinowych, które znajdowały się na
ogrodzie (zasypane). W dniu 30 października 1989 r. zostało uruchomione własne ujęcie wody. Dalsze prace niezbędne dla ogrodu to: wymiana bramy wjazdowej i furtek
wejściowych, elektryczną szafę rozdzielczo-pomiarową,
kapitalny remont świetlicy, modernizacja własnego ujęcia
wody i wiele innych drobniejszych prac związanych z poprawą estetyki ogrodu. Z okazji jubileuszu prezes wspomniał głównych inicjatorów życia ogrodowego – kolejnych prezesów:
– Pan Hieronim Szulc w latach 1971–1974,
– Pan Bronisław Drozdowski w latach 1974–1976,
– Pan Jerzy Guza w latach 1976–1983,
– Pan Kazimierz Owsiak w latach 1984–1988,
– Pan Zygmunt Mikutowski w latach 1988–1998,
– Pan Stanisław Żuchowski w latach 1998–2006,
– Pan Józef Kościołek od 2006 i obecnie.
To Oni wraz z członkami ówczesnych zarządów byli organizatorami wszystkich dokonań w ogrodzie. Sami poświęcali wiele czasu na prace społeczne dla dobra ogrodu.
Należy podkreślić, że wymienione zadania zostały wykonane dzięki pomocy finansowej działkowców. W naszych
zmaganiach zawsze nas wspierał i nadal wspiera Okręgowy Zarząd w Szczecinie. Działkowcy na stojąco oklaskami podziękowali Prezesowi Okręgu Szczecińskiego.
Prezes ROD przypomniał funkcję jaką pełniły działki.
Obecnie działki są rekreacyjne, rekreacyjno-warzywne
i częściowo warzywne. Dla wielu działkowców kontakt
z naturą i wypoczynek stanowi jedyną możliwość regeneracji sił do pracy. Na początku wystąpienia prezesa wspomniał, że jubileusz naszego ogrodu zbiega się z jubileuszem 30-lecia istnienia PZD. Powołany został Ustawą
6 maja 1981 r. o Pracowniczych Ogrodach Działkowych.
Wcześniejsza ustawa z 1949 r. podporządkowała ogrodnictwo działkowe Związkom Zawodowym. W roku 1980
ogłoszono usamodzielnienie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce ogłaszając je uniezależnienie od związków
zawodowych Od 21 lat toczy się walka o istnienie ogrodów, walka z projektami likwidacji ruchu ogrodnictwa
działkowego. Przez te lata Krajowa Rada Polskiego
Związku Działkowców na którego czele stoi Prezes Pan
Eugeniusz Kondracki odpiera ataki na nasz ruch związ-

kowy pozbawienie nabytych praw działkowców i ogrodów. Na dzień dzisiejszy jest trudna sytuacja z powodu
zaskarżenia naszej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego,
że jest nie zgodna z Konstytucją. Dlatego też Krajowa Rada PZD zwołuje w dniu 22 września 2011 r. II Kongres
PZD w sprawie dokonania oceny sytuacji działkowców,
ogrodów, Związku i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Po zapoznaniu z historią nastąpiła dekoracja odznaczeniami związkowymi. Udekorowano 3 działkowców
złotą odznaką zasłużony działkowiec, 7 srebrnymi i 9 brązowymi. Wręczono 6 nagród książkowych i 37 dyplomów
dla aktywistów byłych i obecnych, 19 dla seniorów którzy
pracowali na działce przez 40 lat i 6 dyplomów dla młodych działkowców którzy w krótkim czasie doprowadzili przyznane im działki do oceny wzorowej. Dekoracji
dokonali Prezes Okręgowego Zarządu Pan Tadeusz Jarzębak i Prezes ROD im. Mieszka I w Szczecinie Józef Kościołek. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu Szczecińskiego podziękował zarządowi za duże osiągnięcia i dobrą
współpracę oraz nawiązał do sytuacji jaka panuje w PZD
na temat zagrożenia i walką w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., która
została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją. Dlatego też
zorganizowano II Kongres PZD w którym planuje się
4000 działkowców. Na kongres zaproszeni będą goście
z Rządu, Posłowie klubów parlamentarnych, przedstawiciele samorządów itp. Jest to bardzo ważne. Należy zademonstrować siłę związku. Na zakończenie prezes złożył
życzenia wszystkim działkowcom i ich rodzinom. Bardzo
ważnym momentem uroczystości było wręczenie pucharów i dyplomów ufundowanych przez Prezesa Krajowej
Rady PZD i Prezesa Okręgowego Zarządu w Szczecinie.
Za przyjęte puchary i dyplomy serdecznie podziękował
prezes ROD i działkowcy. Od Prezesa Stowarzyszenia
„Razem Łatwiej” otrzymaliśmy piękny wiersz na temat
naszego ogrodu. Na zakończenie prezes ROD zaprosił
wszystkich na część nieoficjalną na degustację chleba ze
smalcem, kiszone ogórki, kiełbaskę i kaszankę z grilla
i grochówkę oraz na wieczorek taneczny, który trwał do
późnych godzin wieczornych. Uroczystość uświetnił nam
zaproszony akordeonista Pan Bogdan.
Prezes
Józef Kościołek

Informacja z obchodów 100-lecia ogrodów świebodzickich
W sobotę 3 września działkowcy Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w Świebodzicach świętowali 100-lecia powstania ogrodów działkowych w ich mieście. Najstarsza
część ROD „Lilia” powstała w 1911 roku.

Uroczystość odbyła się na terenie miejscowego OsiR-u,
a zorganizowana została dzięki inicjatywie Prezesów
ROD, zaangażowaniu OZS PZD w Szczawnie Zdroju
i UM w Świebodzicach.
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W części oficjalnej nie odbyło się bez podziękowań,
gratulacji i odznaczeń.
Prezesi ROD otrzymali od burmistrza miasta Bogdana
Kożuchowicza dyplomy gratulacyjne i serdeczne podziękowania za pracę, natomiast Pan Burmistrz został uhonorowany „Odznaką za zasługi dla PZD” Wiceprezes OZS
PZD Pan Henryk Ziomek w swoim przemówieniu poinformował zgromadzonych między innymi o drugiej ważnej przyczynie świętowania – 30-leciu powstania PZD.
Z tej okazji wręczył Prezesom ROD i zasłużonym dział-

kowcom, w imieniu Prezesa KR PZD Pana Eugeniusza
Kondrackiego, dyplomy okolicznościowe.
Pan Stanisław Wilman, prezes jubileuszowego ROD
„Lilia”, odebrał dwa piękne puchary ufundowane przez
Prezesa KR i Prezydium OZS PZD w Szczawnie Zdroju.
W dalszej części uroczystość urozmaicały występy lokalnych zespołów i konkursy. Nie zabrakło też poczęstunków. W uroczystości uczestniczyło ok. 800 osób – działkowców i ich rodzin.
Prezes OZS PZD
Wincenty Kulik

Powiatowy portal informacyjny - informacjelokalne.pl z dnia 3 września 2011 r.
„Pięćdziesiąt lat minęło”
Jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia obchodzono dziś
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców
Wielkopolskich w Gnieźnie. Była to nie tylko okazją do
uroczystych podsumowań, czy wręczenia nagród i odznaczeń dla najbardziej prężnych działkowców, ale także do
tego, by wspólnie spędzić czas w piknikowej atmosferze.
Rodzinny Ogród Działkowy im Powstańców Wielkopolskich powstał 1961 roku. Wówczas decyzją prezydium
Miejskiej Rady Narodowej postanowiono przekazać Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej teren o powierzchni 2,5 ha u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Górnej, na działki dla jej pracowników. W listopadzie 1997 roku została zawarta umowa notarialna,
oddająca ogród Polskiemu Związkowi Działkowców
w użytkowanie wieczyste. Ogród liczy 65 działek, które są
użytkowane przez 96 członków Polskiego Związku Działkowego. Raz w roku organizowany jest tam festyn z okazji Dnia Dziecka. Pierwszymi prezesami Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich
byli Konrad Uryzaj, Czesław Rusek, Eugeniusz Kamieniewski.
Obecnie tę funkcję sprawuje Marian Czerniak, który
w swoim dzisiejszym przemówieniu przypomniał bogatą
historię ogrodu. Mówił też o dokonanych w ostatnich latach inwestycjach. – W 2010 roku zakończyliśmy modernizację sieci energetycznej, polegającą na przebudowie
istniejącej sieci energetycznej napowietrznej na kablową
naziemną. Prawie cała robocizna była wykonywana przez
działkowców jako prace społeczne na rzecz ogrodu pod
nadzorem uprawnionego do tego elektryka, naszego działkowca – mówił Marian Czerniak. Odebrał on z rąk prezydenta Jacka Kowalskiego medal Milenium Zjazdu
Gnieźnieńskiego dla ROD im. Powstańców Wielkopolskich. Sam również został uhonorowany tym medalem.
Prezydent wyróżnił tym odznaczeniem również Macieja

Kuźniewskiego, w którego Ośrodku Kultury Słowiańskiej
„Gród” odbyła się dzisiejsza uroczystość – Dobrze, że Rodzinne Ogrody Działkowe są, że nie dają się manipulować.
Próby zmian strukturalnych niektóre partie podejmowały już kilka razy i próbowały wbrew woli użytkowników
ogrodów działkowych zmieniać to, co dobrze funkcjonuje. Tak nie można – mówi prezydent Jacek Kowalski.
– Serdecznie gratuluję tego jubileuszu. Ogromnie cieszy,
że jest grupa osób, które od początku użytkują działki.
Z kolei wicestarosta Robert Andrzejewski życzył działkowcom kolejnego zacnego jubileuszu. – Wielu to przeszkadza, że milion ludzi jest zrzeszonych w Polskim
Związku Działkowców. Ale doskonale wiadomo, że bez
silnej reprezentacji pojedyncze ogrody niewiele by zdziałały. Stąd ustawa z 2005 roku, stąd wielokrotne zmiany tej
ustawy na niekorzyść Rodzinnych Ogrodów Działkowych
– mówił natomiast poseł Tadeusz Tomaszewski. – Uważam, że działkowcom należy się spokój i prawo do odpoczynku oraz zbioru warzyw i owoców – dodał.
W uroczystości wzięli również udział Hieronim Mieszała i Zdzisław Stankowiak, członkowie prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
w Poznaniu oraz Józef Kaczmarek, wiceprzewodniczący
Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Poznaniu. Podczas dzisiejszej uroczystości wręczono również odznaczenia Polskiego Związku Działkowców. Złotą odznaką
uhonorowany został Józef Dynowski. Srebrne odznaki
odebrali Tomasz Zieliński i Stanisław Siatkowski. Życzenia działkowcom złożyli również przedstawiciele innych
ogrodów działkowych z Gniezna i okolic.
Z okazji jubileuszu wyróżniono także działkowców, będących użytkownikami od 1961 roku, czyli od początku
istnienia ogrodu. W tej grupie znaleźli się Janina i Stanisław Malinowscy, Janina i Mieczysław Wardęgowie, Kry137

styna Urbańska, Jadwiga Składanowska i Marianna
Kwiatkowska. Otrzymali oni również zaproszenie do
Urzędu Miejskiego na specjalne spotkanie z prezydentem.
Grupa piętnastu działkowców odebrała tez wyróżnienia

z okazji trzydziestolecia Polskiego Związku Działkowców. Po oficjalnej części jubileuszowych obchodów działkowcy zasiedli do wspólnego stołu, by skosztować m.in.
jubileuszowego tortu.
(mm)

Gazeta Mieszkaniec
„Działkowy Jubileusz”
40 lat minęło jak jeden dzień… a „Zdrowie” w coraz
lepszej formie! Otóż „Zdrowie” – Rodzinny Ogród Działkowy zlokalizowany w Wawrze przy ul. Lebiodowej, obchodził w tym roku 40-lecie swojego istnienia.
Z tej właśnie okazji 20 sierpnia działkowicze, Zarząd
oraz zaproszeni goście uroczyście świętowali tę okrągłą
rocznicę.
Prezes ROD - Krzysztof Podlewski opowiedział przybyłym dzieje tego miejsca i ludzi z nim związanych. Historia „Zdrowia” sięga roku 1971, kiedy to oficjalnie zatwierdzono istnienie Ogrodu ze statusem miejskim. Pierwszym prezesem, a przede wszystkim pionierem zagospodarowania terenu na którym działki obecnie się znajdują,
był Edward Mańkowski. Wówczas było 198 działek,
obecnie jest ich tutaj 206. Obecny prezes swoją funkcję
pełni od roku 2001.
– Proszę Państwa! To było fantastyczne – ten entuzjazm.
Doprawdy do dzisiaj się zastanawiam skąd ci ludzie
i jakimi przemyślnymi sposobami załatwiali materiały,
transport i inne rzeczy, aby to wszystko szło do przodu,
a brakowało wszystkiego – mówił o początkach „Zdrowia” Krzysztof Podlewski.

Przez 4 dekady istnienia działek przy Lebiodowej zmieniło się wiele. Piach i mokradła zastane tu na początku lat
70-tych zamieniły się w zielone, uporządkowane tereny,
pełne widoków i zapachów natury.
Na miejscu znajduje się Dom Działkowca a w nim świetlica, obszar przed domem zagospodarowano pod niedawno otwarty plac zabaw dla dzieci. Alejki, budynki i wspólne przestrzenie tworzą prawdziwy zielony azyl.
Aby na działkowych terenach odpoczywało się zdrowo
i bezpiecznie, proboszcz parafii św. Benedykta w Wawrze – Sadulu ks. prałat Tadeusz Olaczek poświęcił Ogród
i działkowiczów.
Z okazji 40-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego,
przyznano odznaki dla zasłużonych działkowców. Złote
przypinki otrzymali: Marianna Mokwińska, Sabina Górka i Stanisław Kober, a odznakę „Zasłużony dla PZD” dostała Barbara Ziarkiewicz. Wszyscy wyróżnieni od wielu
lat są związani z Ogrodem. Niewątpliwie te małe – wielkie sukcesy działkowe to efekt pracy rąk, ale przede
wszystkim owoce wielkiej miłości człowieka do przyrody.
Rodzinny Ogród otrzymał także dwa puchary za wspólne osiągnięcia.
Autor: enigma

Jubileusz 75-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Ostrowie Wielkopolskim
Jak co roku, na przełomie sierpnia i września, w ogrodach działkowych obchodzone są Dni Działkowca przez
społeczność działkową, podsumowujące całoroczną działalność.
Z tej okazji, w dniu 13 sierpnia odbyło się też spotkanie
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki
w Ostrowie Wielkopolskim. Spotkanie to miało szczególną wymowę, gdyż przypadło w Jubileusz 75-lecia istnienia Ogrodu i 30-lecia Polskiego Związku Działkowców.
Dla Ogrodu, jest podwójnym świętem, gdyż w roku bieżącym przypada 265 rocznica urodzin jego patrona

– T. Kościuszki. Jeśli dodam, że 8 września odbędzie się
Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Kaliszu, to przypada
też w Jubileusz – 35 rocznicę I Wojewódzkiego Zjazdu
Delegatów POD, który odbył się 25 kwietnia 1976 roku.
W sobotnim spotkaniu /13.08/, wzięła udział liczna grupa działkowców oraz zaproszonych gości, w tym prezesów i przedstawicieli z bratnich ogrodów z Ostrowa.
Swoją obecnością zaszczycili: Piotr Walkowski – poseł na
Sejm, Andrzej Leraczyk – przewodniczący Rady Powiatu oraz Jerzy Wdowczyk – członek KR i prezes ZO PZD
w Kaliszu.
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Na tę okoliczność, staraniem członków Koła Polskiego
Związków Filatelistów nr 2, Mariana Nowaka i Mariana
Szczygła, zostały wydane przez Pocztę Polską w Kaliszu,
beznominałowa kartka pocztowa oraz personalizowany
znaczek pocztowy. Ponadto zorganizowana została wystawa, w której w gablotach, na 10 ekranach, nie tylko prezentowano zdjęcia i materiały z historii i osiągnięć Ogrodu, ale
też walory filatelistyczne „Tadeusz Kościuszko” patron
ROD i prezentowane na 1 ekranie zdjęcia zwierząt przebywających w Ogrodzie, które z dużą cierpliwością sfotografowane zostały przez Jacka Szczerkowskiego.
Dzięki uprzejmości pani Judyty Gulińskiej, naczelnik
Urzędu Pocztowego w Ostrowie i pani Elżbiety Jędrzejak, urządzone zostało stoisko pocztowe oraz jak co roku
- wystawa plonów: kwiatów, warzyw i owoców.
Po zapoznaniu przez kronikarza /autora niniejszego artykułu/, z historią Ogrodu, wręczone zostały przez Jerzego Wdowczyka odznaki Związkowe. Wyróżniono odznakami: „Za Zasługi dla PZD” 3. działkowców, Mieczysła-

wę Adach, Bronisława Hadasia i Jerzego Janickiego. Odznak „Zasłużony Działkowiec” wręczono 59, w tym: złotych – 15, srebrnych – 29 i brązowych –15. Prezes
Zarządu ROD Ireneusz Śniatała w towarzystwie wiceprezesa Jacka Zawodnego wręczyli dyplom okolicznościowy dla 49 członków Ogrodu, w tym za długoletnie użytkowanie działki /powyżej 40 lat/ i 75-latkom i starszym
działkowcom.
Dyplomem, za aktywne uczestnictwo w walnych zebraniach /każdorazowo przez okres 10 lat/ wyróżniono
5 działkowców.
Dyplomem „Za piękną działkę” wyróżniono 10 działkowców, a tym co zajęli 1, 2 i 3 miejsce w ogrodowym
Konkursie Wzorowa Działka, wręczono dodatkowo nagrodę rzeczową.
Po części oficjalnej przewidziano atrakcyjne zabawy dla
dzieci, można było zakupić przez działkowców interesujące ich sadzonki roślin i krzewów. Choć sobotnia aura nie
dopisała każdy mógł się bawić w sali Domu Działkowca.
Opracowanie:
Marian Szczygieł

7 Dni Gryfina z dnia 19-22 sierpnia 2011 r.
30-lecie Związku
28 czerwca 1981 r. to data powstania Polskiego Związku Działkowców, a więc w tym roku minęło 30 lat od
chwili powstania związku. Skąd ta data? Dlaczego akurat
ten dzień uznaje się za datę powstania PZD? Trzeba sięgnąć do historii. Usamodzielnienie się ruchu ogrodnictwa
działkowego w Polsce zapoczątkowała uchwała VIII Plenum Krajowej Rady POD z dn. 6 października 1980 r.
Krajowa Rada podjęła decyzję o podjęciu samodzielnej
działalności przez ruch działkowy i wyłączenia się spod
nadzoru ówczesnej Centralnej Rady Związków Zawodowych. Był to jak na tamte czasy bardzo odważny krok,
gdyż obowiązująca ustawa o POD z 1949 r. podporządkowywała ogrodnictwo działkowe i wszystkie jego struktury organizacyjne związkom zawodowym. W ślad za
uchwałą Krajowej Rady podjęte zostały intensywne dzia-

łania w celu opracowania nowej ustawy o pracowniczych
ogrodach działkowych. Sejm w dn. 6 maja 1981 r. uchwalił nową ustawę o POD, gwarantującą niezależność ogrodnictwa działkowego zorganizowanego w Polskim Związku Działkowców. Wypełniając postanowienia nowej ustawy IX Krajowy Zjazd POD, a zarazem i Zjazd PZD właśnie w dn. 28 czerwca 1982 r. uchwalił statut Polskiego
Związku Działkowców – Krajową Radę PZD, Krajową
Komisję Rewizyjną i Krajową Komisję Rozjemczą. Zjazd
i uchwalony przez niego statut PZD usankcjonował działanie organów PZD w ogrodach i na szczeblu wojewódzkim. Dlatego właśnie dzień 28 czerwca 1981 roku uznaje
się za powstanie Polskiego Związku Działkowców,
a w bieżącym roku obchodzimy w tym dniu Jubileusz
30-lecia PZD.
Autor: Wbl

Dni Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Nowalijka” w Gorzowie Wielkopolskim
W dniu 27 sierpnia 2011 r. odbyły się Dni Działkowca
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Nowalijka” w Go-

rzowie Wlkp. W uroczystościach udział wzięli Prezes OZ
PZD Tadeusz Śmigiel, wiceprezes OZ PZD Piotr Wilms
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oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Marian Leszkowicz.
Gości i działkowców przywitał Prezes ROD „Nowalijka” Kazimierz Dudziński.
Zarząd Ogrodu wyróżnił 15 brązowymi i 9 srebrnymi
odznaczeniami „Zasłużonego Działkowca” oraz wyróżniono 4 działkowców złotymi odznakami: Jan Bronowski, Cecylia Nowak, Teresa Małachowska i Stefan Kisiński.
Ponadto wręczono Odznakę „Zasłużony Dla PZD” Tade-

uszowi Gwiazdowskiemu i Kazimierzowi Pyrkosz. Zarząd
Ogrodu zorganizował konkurs na najładniejszą i najlepiej
zagospodarowaną działkę. Nagrodzono 19 działkowców
dyplomami wraz z pucharem. I – miejsce ex aequo zdobyli Daniela i Jan Bronowski oraz Wanda i Kazimierz Rydzewski. Nagrodę Grand Prix otrzymali Stanisława
i Stefan Kisiński. Przy dźwiękach muzyki świętowanie
przeciągnęło się do późnych godzi wieczornych.
Z poważaniem
Prezes ROD „Nowalijka”
/-/ Kazimierz Dudziński

Okręgowy Zarząd PZD w Białymstoku
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Białymstoku
z dnia 20 sierpnia 2011r.
w sprawie uczczenia Jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku Działkowców
W bieżącym – 2011 roku ruch ogrodnictwa działkowego obchodzi jubileusz 30-lecia powstania Polskiego
Związku Działkowców, organizacji niezależnej, samodzielnej i samorządnej. Powstanie Związku było możliwe
w wyniku przemian społeczno-politycznych zapoczątkowanych jesienią 1980 r. i oddzielenia się od kurateli ówczesnych związków zawodowych. Dzięki inicjatywie
założycieli Związku w dniu 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił
ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych a w następstwie tego aktu Krajowy Zjazd Delegatów POD obradujący w dniu 28 czerwca 198l r. przyjął I Statut Polskiego
Związku Działkowców i wybrał krajowe organy PZD.
Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych po raz
pierwszy w pełny sposób określiła i zabezpieczyła prawa
działkowców, umożliwiła rozwój ogrodnictwa działkowego oraz ustanowiła gwarancje istnienia ogrodów.
W okresie pierwszych 10 lat działalności Polskiego
Związku Działkowców powstało w ówczesnym województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim wiele
nowych ogrodów działkowych zakładanych na najgorszych gruntach, nikomu niepotrzebnych nieużytkach, terenach zdegradowanych, piachach, mokradłach. To dzięki
olbrzymiemu wysiłkowi całego Związku i tysięcy działkowych rodzin tereny te zostały przywrócone przyrodzie
i społeczeństwu.
Był to niezaprzeczalny sukces Związku i wkład w poprawę życia rodzin polskich w bardzo trudnym pod względem ekonomicznym okresie.
Z chwilą nastania przemian ustrojowych w Polsce, od
1990r. kończy się okres rozwoju, powstawania nowych
ogrodów a zaczyna się okres walki o zachowanie istniejącego stanu, o zachowanie praw działkowców, o zachowanie samodzielności, samorządności i niezależności Pols-

kiego Związku Działkowców. Okres walki o prawa do istnienia ogrodów, o zachowanie uregulowań prawnych zawartych w ustawie o pracowniczych a następnie o rodzinnych ogrodach działkowych trwa do dzisiaj. 20 lat
walki o prawa działkowców, ogrodów i Związku zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych
wzmocniło Polski Związek Działkowców i zjednoczyło
wszystkich działkowców wokół idei istnienia ogrodów
działkowych. Dzisiaj z okazji Jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku Działkowców możemy być dumni z rodzinnych ogrodów działkowych, które dostąpiły w minionych
latach ogromnego rozwoju jakościowego rozbudowy
i modernizacji infrastruktury, że stanowią niezaprzeczalnie
piękne tereny zielone, płuca miast, że służą coraz to nowym pokoleniom działkowców. – Możemy być dumni
z naszej Organizacji, z naszego Związku, który skutecznie
przełamuje wszelkie bariery, przeszkody i służy działkowcom i ogrodom.
Jubileusz 30-lecia Polskiego Związku Działkowców jest
okazja do złożenia podziękowania wielu tysiącom działkowców – działaczy naszej Organizacji za ofiarną, trudną
pracę społeczną, za sukcesy, dokonania w rozwoju ogrodów jak i za determinację w obronie ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Należy chylić czoło przed działaczami Związku, którzy tworzyli zręby Polskiego Związku
Działkowców, których wśród nas już nie ma i przed tymi
wszystkimi, którzy wnieśli i wnoszą nieustannie wkład
w rozwój i obronę ogrodów.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
w Białymstoku uważa, że Jubileusz 30-lecia PZD powinien być w 2011 r. uroczyście obchodzony we wszystkich
rodzinnych ogrodach działkowych w Okręgu Podlaskim
w połączeniu z Dniem Działkowca. Powinno to być świę140

to wszystkich działkowców z pamięcią jednak o potrzebie podejmowania dalszych nieustannych działań w obro-

nie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w obronie Związku.
Okręgowy Zarząd Podlaski w Białymstoku

Jubileusz 30-lecia Polskiego Związku Działkowców w okręgu wrocławskim
W dniu 27 sierpnia 2011 r. na zielonym terenie ROD
„Marzenie” we Wrocławiu – obok Okręgowego Domu
Działkowca miała miejsce uroczystość 30-lecia Polskiego
Związku Działkowców. Na jubileuszową uroczystość
przybyło ponad 200 działaczy i wzorowych działkowców
z rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego, którzy wypełnili liczne rzędy foteli, krzeseł i ław zarówno pod słonecznym niebem jak i pod obszernymi
namiotami i parasolami.
Na uroczystość Jubileuszu przybyli również zaproszeni
goście – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
– Pan Marek Łapiński, Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Jolanta Krupowicz,
która reprezentowała Wojewodę Dolnośląskiego – Pana
Marka Aleksandra Skorupę oraz Wiceburmistrz Miasta
i Gminy Wołów Pan Maciej Nejman.
Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu – mgr Janusz Moszkowski, który po powitaniu gości i uczestników Jubileuszu przypomniał historię ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz okoliczności powołania Polskiego
Związku Działkowców, jego dokonania w I-szej dekadzie,
lat 1981–1990, w której powstały 62 nowe ogrody działkowe a działki otrzymało blisko 20 tysięcy rodzin.
Wskazał na osiągnięcia w kolejnym 20-leciu, w tym
przede wszystkim sukcesy w rozwoju i modernizacji ogrodów działkowych. W swoim wystąpieniu przypomniał
20 lat walki o utrzymanie terenów ogrodów o utrzymanie
ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych a następnie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zwrócił
uwagę na zagrożenia ogrodów, ustawy i Polskiego Związku Działkowców najpierw w 1990 roku ze strony ówczesnego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego a następnie w związku z projektami ustaw powszechnej prywatyzacji i reprywatyzacji gruntów oraz projektami ustaw
o ogrodach „Prawa i Sprawiedliwości”. Wskazał na bieżące zagrożenia spowodowane wnioskami I-go Prezesa. Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego oraz
powszechny w Polsce sprzeciw wobec tej formy walki
z ogrodami i Związkiem.
Podkreślając dokonania Związku w minionym 30-leciu
wyraził przekonanie, że działkowcy, zarządy i cały Związek będą obchodzić w przyszłości kolejne rocznice, ku zadowoleniu swoich członków i pomyślności rodzin działkowców. Przekazując osobiste pozdrowienia od Prezesa

Związku mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego 29 zasłużonym działaczom PZD wręczył przyznane specjalne Dyplomy „Z okazji 30-lecia Polskiego Związku Działkowców za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu ogrodnictwa
działkowego i umacniania Związku”.
Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z upoważnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła 4-em działaczom Związku Złote i Srebrne
Krzyże Zasługi, a w imieniu Wojewody Dolnośląskiego
wręczyła 23 zasłużonym działaczom okręgu specjalne Dyplomy „Za zasługi na rzecz Polskiego Związku Działkowców i zaangażowanie w rozwój rodzinnych ogrodów
działkowych”. Pani Dyrektor odczytała obszerne pismo
wojewody Dolnośląskiego zawierające życzenia i gratulacje z okazji Jubileuszu 30 rocznicy powstania Polskiego
Związku Działkowców. Z kolei Wicemarszałek Województwa dolnośląskiego – Pan Marek Łapiński wręczył
32 zasłużonym działaczom specjalne Dyplomy Uznania
„Za Społeczną działalność w ramach rodzinnych ogrodów
działkowych z okazji 30-lecia Polskiego Związku Działkowców”.
Z okazji Jubileuszu 30-lecia PZD – trzem działaczom
Związku wręczono odznaki „Za Zasługi dla PZD”,
a 21 działaczom złote odznaki „Zasłużony Działkowiec”.
Odznaczeni i uhonorowani licznymi dyplomami dziękując za docenienie ich społecznej pracy na rzecz Związku i Ogrodów zapewnili o dalszej efektywnej działalności
i konieczności obrony ustawy, Organizacji i terenów ogrodów.
W trakcie uroczystości przedstawicielom 13 rodzinnych
ogrodów działkowych Prezes Okręgu wręczył Jubileuszowe puchary i dyplomy z okazji 65,55,45,35 i 30-lecia istnienia ogrodów, a wraz z Wiceprezesem inż. Józefem
Smolisem po ogłoszeniu wyników Okręgowego Konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2011r. wręczył puchary, dyplomy i nagrody laureatom konkursu, pozostałym uczestnikom wręczone zostały dyplomy i nagrody.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali także komplety
wydawnictw Polskiego Związku Działkowców.
Po ogłoszeniu wyników Okręgowego Konkursu „Wzorowa Działka Roku 2011” ich laureatom i uczestnikom
wręczono dyplomy, nagrody rzeczowe oraz komplety wydawnictw PZD.
Na zakończenie uroczystości uczestnicy Jubileuszu
30-lecia polskiego Związku Działkowców przyjęli RE141

ZOLUCJĘ w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych.
Podczas przerw w uroczystości przygrywał zespół muzyczny a uczestnicy częstowani byli przysmakami z gril-

la (karkówka, kiełbasa, kaszanka oraz dożynkową grochówką). Wspaniałej Jubileuszowej uroczystości sprzyjała piękna słoneczna pogoda.
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
/-/ mgr Janusz Moszkowski

Relacja z obchodów jubileuszu 100-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kasprowicza
w Tczewie
W dniu 27 sierpnia 2011 roku w Tczewie odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kasprowicza i XIX Miejskich Dożynek
Działkowych.
Na zaproszenie Prezesa ROD Wiesława Mitury w tej
doniosłej uroczystości wzięli udział:
– Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku reprezentowali:
Prezes OZ PZD Czesław Smoczyński, Sekretarz OZ PZD
Waldemar Lewandowski, Instruktor ds. ogrodnictwa Marianna Hukała-Niemczuk i Przewodniczący Okręgowej
Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski,
– Posłowie na Sejm RP Jan Kulas i Kazimierz Smoliński,
– Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki i Wiceprezydent
Zenon Drewa,
– Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Augustyn i
członek Rady Miasta Włodzimierz Mroczkowski
– Starostwo Powiatowe Tczewa reprezentował Starosta
Józef Puczyński,
– Zarząd Powiatu Tczewskiego reprezentował członek
Stanisław Ackerman,
– Urząd Gminy Tczew reprezentował Wójt Roman Rezmerowski,
– Komendę Powiatową Policji w Tczewie reprezentował Komendant Robert Sudenis a Komendę Straży Miejskiej w Tczewie Komendant Andrzej Jachimowski,
– Proboszcz Parafii św. Józefa ks. prałat Antoni Dunajski oraz Prezesi ogrodów działkowych zlokalizowanych
w Tczewie i Lubiszewie wraz z licznie przybyłymi działkowcami i ich rodzinami.
Uroczystości z okazji 100-lecia ROD rozpoczęły się
mszą eucharystyczną odprawioną w kościele przez ks.
prałata Antoniego Dunajskiego, proboszcza parafii św. Józefa w Tczewie, po czym wszyscy zaproszeni goście i bardzo licznie uczestniczący działkowcy wraz z rodzinami
przeszli ulicami miasta do siedziby Ogrodu przy wtórze
Harcerskiej Orkiestry Dętej.
Uczestnicy uroczystości odśpiewali Hymn Polskiego
Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita” wspomagani przez chór Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA”.
Prezes OZ PZD wygłosił okolicznościowe przemówie-

nie informując, że Uchwałą Krajowej Rady PZD Nr
7/XXI/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku nadano Ogrodowi sztandar. Krajowa Rada PZD reprezentująca interesy
członków Związku po przeanalizowaniu i ocenie osiągnięć i zasług działkowców i organów samorządowych
ROD postanowiła wyróżnić ogród Sztandarem Związkowym, czego nie dostępują wszyscy.
Prezes OZ PZD stwierdził, że nadanie przez Krajową
Radę PZD sztandaru w 100 rocznicę powstania ogrodu
jest wyróżnieniem szczególnym, ale i zobowiązującym
dla wszystkich członków Związku, użytkowników działek. Sztandar ten jest i zawsze będzie symbolem przynależności do naszej organizacji oraz zobowiązuje do
aktywnej i ciągłej promocji idei ogrodnictwa działkowego. Idei, która dyktuje potrzebę prowadzenia świadomej
polityki w kwestii istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Prezes OZ PZD odczytał list gratulacyjny Prezesa
Związku Eugeniusza Kondrackiego, w którym przekazał
działkowcom i ich rodzinom osobiste podziękowanie za
dotychczasowe osiągnięcia i życzenia spełniania w przyszłości wszelkich zamierzeń oraz powodzenia w życiu
osobistym.
Wręczył Prezesowi ROD specjalny puchar Prezesa Polskiego Związku Działkowców z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia ROD im. Jana Kasprowicza w Tczewie.
Przekazał także gratulacje skierowane do działkowców
przez Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku oraz wręczył
okolicznościowy puchar.
Głos zabrali także Posłowie na Sejm RP Jan Kulas i Kazimierz Smoliński podkreślając znaczenie ogrodów działkowych dla członków lokalnych społeczności oraz
konieczność ich dalszego istnienia. Prezydent Miasta
Tczewa Mirosław Pobłocki w ciepłych słowach zwrócił
się do uczestników uroczystości zapewniając o stałym poparciu władz miasta dla działkowców. Użytkujących
działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zlokalizowanych na terenie Tczewa.
Z upoważnienia Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt i w imieniu Okręgowej Komisji
Rewizyjnej PZD w Gdańsku życzenia skierowane do społeczności działkowej jubilata przekazał jej Przewodniczą142

cy Bogusław Dąbrowski.
Następnie nastąpiło wręczenie sztandaru Prezesowi
ROD Wiesławowi Mitura, którego w imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego
dokonali Prezes OZ PZD, członek Krajowej Rady PZD
Czesław Smoczyński i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski.
Dokonano symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec
sztandaru oraz wpis do kroniki ogrodu.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez
Prezesa OZ PZD Czesława Smoczyńskiego, odznaczeń
związkowych, które otrzymali:
– Odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”: Mirosław Pobłocki Prezydent Miasta Tczewa,
Krzysztof Witosiński Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Tczewa, Celina Zajda Instruktor
Krajowy SSI, członek PZD w ROD im. Jana Kasprowicza
i Włodzimierz Mróz członek PZD w ROD im. Jana Kasprowicza w Tczewie,
– Złote Odznaki „Zasłużony Działkowiec” działkowcy
z ROD im. Jana Kasprowicza: Jerzy Adam, Zygmunt Kizlich, Zbigniew Machnicki, Prezes ROD Wiesław Mitura,
Antoni Owczarek, Maria Sobisch i Helena Tyda,
Odznaki „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” i Złote Odznaki „Zasłużony Działkowiec” zostały
przyznane przez Prezydium Krajowej Rady PZD i wręczone zostały w imieniu Prezesa Polskiego Związku
Działkowców Eugeniusza Kondrackiego.

– Srebrne Odznaki „Zasłużony Działkowiec” otrzymało 10 działkowców i Brązowe Odznaki Zasłużony Działkowiec otrzymało 16 działkowców, wszyscy z ROD
im. Jana Kasprowicza w Tczewie.
Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki, Starosta Józef Puczyński i Wójt Roman Rezmerowski wręczyli dyplomy i
nagrody dla laureatów, tradycyjnie organizowanego miejskiego konkursu na najładniejszą działkę i uczestników
konkursu strzeleckiego.
Redaktor lokalnego wydania „Polska. Dziennik Bałtycki” dokonała wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów
najładniejszych działek w tczewskich ogrodach, którzy
uzyskali najwyższe noty w organizowanym tradycyjnie
plebiscycie.
Teren wspólny ogrodu wypełniony był do ostatniego
miejsca przez działkowców uczestniczących w tej podniosłej uroczystości obchodu 100 lecia ogrodu.
Zaproszeni goście odwiedzili stoiska Tczewskich Ogrodów, na których prezentowano uzyskane plony, które po
zakończeniu tradycyjnie przekazywane są do Ośrodka dla
dzieci niepełnosprawnych, prowadzącego warsztaty terapii zajęciowych.
Przy muzyce i występach lokalnych zespołów bardzo
licznie zebrani działkowcy wraz z rodzinami wyśmienicie się bawili w Domu Działkowca do białego rana.
W załączeniu przekazuję Gazetę Jubileuszową wydaną
przez Rodzinny Ogród Działkowy im. Jana Kasprowicza
w Tczewie z okazji 100-lecia istnienia.
/-/ Bogusław Dąbrowski
W dniu 13 czerwca 2011 r, w sali Urzędu Wojewódz-

Informacja n/t okręgowych uroczystości 30-lecia Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
kiego w Bydgoszczy, pod patronatem honorowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, odbyły się okręgowe uroczystości 30-lecia
Polskiego Związku Działkowców. Spotkanie rozpoczęło
się wprowadzeniem sztandarów związkowych oraz odśpiewaniem hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”.
Przewodnicząca uroczystości wiceprezes OZ PZD
w Bydgoszczy Urszula Walusiak powitała przybyłych gości: Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Panią Ewę Mes,
Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Pana Romana Jasiakiewicza, przedstawiciela KR PZD Pana Tadeusza
Jarzębaka - prezesa OZ PZD w Szczecinie, posłów Panią
Grażynę Ciemniak i Pana Eugeniusza Kłopotka, Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej OPZZ Pana Haralda Matuszewskiego, przedstawicieli samorządów miast i gmin,
byłych prezesów OZ PZD w Bydgoszczy Panią Alicję Dolecką, Witolda Deręgowskiego i Tadeusza Miniora oraz
reprezentujących ROD okręgu bydgoskiego prezesów

ogrodów, laureatów konkursów okręgowych, członków
okręgowych struktur związku, a także przedstawicieli mediów bydgoskich.
W wystąpieniu inaugurującym obrady prezes OZ PZD
Barbara Kokot przedstawiła historyczny zarys powstawania ogrodów działkowych w regionie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym podkreśleniem najnowszej historii
i znaczenia i roli dla istnienia ogrodów działkowych
w Polsce ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych
ogrodach działkowych, dającej początki niezależności, samodzielności i samorządności organizacji działkowców
– Polskiego Związku Działkowców. Wiele miejsca w swoim wystąpieniu prezes poświęciła tematowi obrony ustawy, zagrożeń wynikających z kolejnych prób działań
polityków kwestionujących zapisy ustawy o ROD, w tym
temat oczekiwanego rozstrzygnięcia wniosków złożonych
w Trybunale Konstytucyjnym, w naszej ocenie mającego
fundamentalne znaczenie dla przyszłości ruchu ogrodnic143

twa działkowego. Dlatego tak wielką wagę Związek przykłada do zbliżających się wyborów parlamentarnych.
Z tego względu niezwykle ważny jest stosunek przyszłych
parlamentarzystów do spraw ogrodnictwa działkowego.
Cała historia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce
świadczy o zapotrzebowaniu na istnienie ogrodów działkowych w Polsce w dotychczasowej formule, w sposób
zorganizowany, pod sztandarem Polskiego Związku Działkowców, a fakt przetrwania wszelkich zawirowań wynikających z kart historii, przetrwania dzięki jedności działkowców bez względu na wyznawane poglądy polityczne,
niech będzie dla nas wyznacznikiem, że tylko razem możemy czuć się silni.
Bardzo ważnym i podniosłym punktem programu uroczystości było odczytanie uchwały Prezydium OZ PZD w
sprawie nadania miana „Ogrodu 30-lecia PZD” rodzinnym ogrodom działkowym, obchodzącym w roku jubileuszowym 30 rocznicę powstania ogrodu ROD „Zielony
Gaj” w Bydgoszczy, ROD „Leśna Polana” w Osielsku,
ROD „Sadremo” w Koronowie, ROD „Pod Murowańcem” w Murowańcu oraz ROD „Świt” w Bydgoszczy.
Zasłużonym działaczom ogrodów okręgu bydgoskiego
wręczono odznaczenia związkowe: „Za zasługi dla PZD”
- 3 osobom oraz złote odznaki „Zasłużony Działkowiec”
- 5 osobom. Miłym akcentem było uhonorowanie Gości
honorowych uroczystości oraz zasłużonych działaczy
struktur okręgowych Związku, ufundowanymi przez OZ
PZD w Bydgoszczy z okazji Jubileuszu 30-lecia PZD numizmatami - monetami srebrnymi „30 plonów jubileuszowych”. Numizmatami uhonorowano między innymi prezesa KR PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego (na ręce
przedstawiciela KR), Pana Tadeusza Jarzębaka, Przewodniczącego RM Romana Jasiakiewicza, byłych prezesów
OZ PZD, członków struktur okręgowych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i instytucji.
Goście uroczystości jubileuszowych w swoich wystąpieniach zapewniali działkowców o swoim wsparciu. Poseł Grażyna Ciemniak potwierdziła, że tak jak dotychczas
będzie broniła ogrody. Przewodniczący RM Bydgoszczy
Roman Jasiakiewicz stwierdził, że jeżeli Związek dobrze
funkcjonuje od 30 lat, to nie należy tego zmieniać. Przekazał wyrazy zrozumienia w imieniu bydgoskiego ratusza w kwestii kanalizowania ogrodów, o problemach
ogrodów z ludźmi zamieszkującymi altany, potwierdzając że jest to również zadanie dla samorządów.
Bardzo emocjonalne wystąpienie wygłosił b. poseł na
Sejm, b. prezes OZ Witold Deręgowski. Wspomniał spotkanie związkowe na tej samej sali sprzed 21 lat, gdy ówczesny poseł Wybrański (także członek ogrodu ze Żnina),
współautor niechlubnego projektu ustawy o fizycznej likwidacji ogrodów i Polskiego Związku Działkowców,
spotkał się z jednoznacznym sprzeciwem działkowców.
Padały wówczas „silne słowa”, że ogrodów nie oddamy.
Jako najpiękniejszy prezent określił W. Deręgowski ustawę z dnia 23 czerwca 1995 r., będącą nowelizacją ustawy

z 1981 roku, na mocy której działkowcy otrzymali bezpłatnie ziemie w wieczyste użytkowanie. Taki prezent sam
nie przyszedł, musieliśmy do tego doprowadzić. Dziś mamy nową ustawę z 2005 roku, której musimy wspólnie
bronić. Była prezes OZ Alicja Dolecka wspominała okres
swojego funkcjonowania w strukturach związku, okres
ciągłej obrony bytu związku, ogrodów i praw działkowców. Dziś w ogrodach obserwujemy zmianę pokoleniową, co też stanowi dla nas zadanie włączenia ludzi młodych do problemów związku. Wywołała w wystąpieniu
posła Kłopotka, mówiąc że liczy na wsparcie Jego i całego PSL. Poseł Eugeniusz Kłopotek potwierdził, że to już
nowemu parlamentowi przyjdzie zmierzyć się z wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego. W swoim wystąpieniu tłumaczył się z powodów swojej rezygnacji z przyjęcia roli
reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym
w sprawie zaskarżenia art. 24 ustawy o ROD.
Reprezentujący KR PZD Pan Tadeusz Jarzębak zauważył pozytywne przejawy postawy bydgoskich samorządowców wobec problemów działkowców. Władze miejscowe widzą tematy zamieszkiwania, budownictwa ponadnormatywnego, z czym trudno spotkać się w parlamencie. Tam szukają sposobów w sprawie zmiany ustawy.
W obliczu dzisiejszych zagrożeń,
Krajowa Rada PZD stoi na stanowisku, że Związek jako cała organizacja winien wypowiedzieć się w sprawie
zgłoszonych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego,
dlatego zwołuje w dniu 22 września II Kongres Polskiego
Związku Działkowców. Zakwestionowanie 4-ch bardzo
istotnych artykułów ustawy o ROD grozi ogrodom, działkowcom i całemu Związkowi poważnymi konsekwencjami dla naszej przyszłości. Musimy mieć sojuszników
w samorządach, musimy pozyskać poparcie w Sejmie
i Senacie. Dlatego musimy dążyć do wybrania takiego
parlamentu, który będzie wspierać ogrody, a nie dążyć do
ich likwidacji. Obronić może nas jakość naszego działania, aby nasi dzisiejsi goście, byli również naszymi gośćmi na II Kongresie PZD.
Kolejnym akcentem uroczystości jubileuszowych Polskiego Związku Działkowców był pokaz filmu prezentującego ogrody i działki w Okręgu Bydgoskim na przestrzeni 30-lecia PZD. Film pokazał jak powstawały ogrody, na jak trudnych terenach podejmowano trud ich zakładania, aż po dzień dzisiejszy, z pokazem tych najpiękniejszych działek, nasadzeń, plonów i całej infrastruktury
ogrodowej.
Po prezentacji filmowej dokonano ogłoszenia i wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursów zorganizowanych na szczeblu OZ PZD w Bydgoszczy. W konkursie
„Wzorowy Ogród Działkowy 2011” I miejsce zajął ROD
„Irena” w Inowrocławiu, II miejsce – ROD „Relaks”
w Świeciu, a III miejsce – ROD „Pod Gruszą” w Kruszwicy. W konkursie „Wzorowa działka 2011” I miejsce
przyznano Państwu Halinie i Kazimierzowi Kozłowskim
z ROD „Szarotka” w Bydgoszczy, II miejsce Państwu Ma144

riannie i Stefanowi Grabskim z ROD „Siła” w Gniewkowie, a dwa równorzędne III miejsca Państwu Eugenii
i Michałowi Sawickim z ROD „Przylesie" w Bydgoszczy
oraz Państwu Janinie i Lechowi Urbańskim z ROD „Pod
Kasztanami” w Zurczynie. Ponadto 13 uczestników konkursu otrzymało wyróżnienie. W ogłoszonym konkursie
„Działka moja radość i zdrowie” w kategorii wspomnienia laureatami zostały Pani Alicja Dolecka z ROD „Kruszynka" w Kruszynie i Pani Krystyna Kołtuńska z ROD
„Bratek” w Solcu Kuj., natomiast w kategorii wiersz Pani Zofia Tomecka z ROD „Przylesie" w Bydgoszczy.
W konkursie „Najładniejsza kronika ROD” okolicznościowe statuetki - trofea szklane oraz dyplomy otrzymały
ogrody: za zajęcie I miejsca ROD „Irena” w Inowrocławiu, 2 miejsca ROD „Przylesie” w Sulnówku oraz dwa
równorzędne 3 miejsca ROD „Cukrownik II” w Błądzimiu i ROD „Siła” w Gniewkowie.
Bardzo istotnym punktem uroczystych obchodów
30-lecia Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
było przyjęcie:
– rezolucji – wystąpienia działkowców, uczestników
uroczystych obchodów Jubileuszu 30-lecia Polskiego
Związku Działkowców, zorganizowanych przez Okręgo-

wy Zarząd PZD w Bydgoszczy w dniu 13 sierpnia 2011 r.
– do działkowców, członków rodzin ogrodowych i sympatyków rodzinnych ogrodów działkowych - o aktywne
uczestnictwo w wyborach parlamentarnych,
- przesłania działkowców, uczestników uroczystych obchodów Jubileuszu 30 - lecia Polskiego Związku Działkowców, zorganizowanych przez Okręgowy
Zarząd PZD w Bydgoszczy w dniu 13 sierpnia 2011 r.
do Parlamentarzystów, kandydatów w wyborach do Sejmu
i Senatu RP z okręgu bydgoskiego - o jednoznaczne odniesienie się w swoich programach wyborczych do kwestii
przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Okręgowe uroczystości 30-lecia Polskiego Związku
Działkowców zakończyły słowa podziękowania złożone
w imieniu Prezesa Krajowej Rady PZD p. Eugeniusza
Kondrackiego przez Pana Tadeusza Jarzębaka, który wysoko ocenił poziom organizacyjny i uroczysty charakter
imprezy, podziękował Pani Prezes Barbarze Kokot za
ciężką pracę, a słowami otuchy o zachowanie jedności
w obronie Związku i ogrodów działkowych jeszcze raz
zaapelował o podtrzymanie naszych tradycji.
20 sierpnia odbyły się na terenie ROD „Górki Ustow-

Prezes OZ PZD
/-/

Sekretarz OZ PZD
/-/

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2011r.

Sprawozdanie z jubileuszu 30-lecia ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie i 30-lecia PZD
skie” w Szczecinie dni działkowca połączone z obchodami trzydziestolecia powstania ogrodu i trzydziestolecia powstania Polskiego Związku Działkowców.
Obchody jubileuszy były poprzedzone spotkaniem
13 sierpnia 2011 r. z działkowcami posiadającymi 30 lat
prawa do działki. Na spotkaniu przy kawie i ciastku wspominano pierwsze dni powstania ogrodu i przekształcania
ziemi, pod warzywa, drzewka owocowe, oraz jakiś kącik
wypoczynkowy. Wysiłek w tak trudnym terenie był niemały: trzeba było bagno odwodnić, nawieźć ziemni, zniwelować uskoki na pagórkach, wykarczować szuwary. Na
zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał specjalny na tą okoliczność dyplom i upominki z okazji jubileuszu.
Rozpoczynając uroczystości dni działkowca prowadzący Jerzy Zawada zapoznał zebranych z historią obchodów
plonów. Po takim wstępie i wysłuchaniu hymnu działkowców, rozpoczęły się uroczystości jubileuszowej, na które
przybyli oprócz działkowców ogrodu i ich rodziny prezes
okręgowego Zarządu w Szczecinie Tadeusz Jarzębak wraz

z członkiem okręgowego zarządu Marianem Cichockim
jak również przedstawiciele ogrodów sąsiadujących z naszym.
Wprowadzenie do uroczystości przedstawił prezes ogrodu Roman Krempski.
Przez Justynę Malanowską najmłodszą działkowczynię i Stanisława Miłosza najstarszego działkowca wprowadzono na plac odbywających się uroczystości drzewko
jubileuszowe w otoczeniu koszy plonów wykonanych
przez poszczególne sektory.
W swym wystąpieniu Prezes OZ Tadeusz Jarzębak odniósł się do początku powstania PZD i jego stałego istnienia w życiu działkowców oraz do zagrożenia jakie niesie
dla wszystkich działkowców w kraju zaskarżenie ustawy
do Trybunału Konstytucyjnego.
Następnie prowadzący uroczystości poprosił aby
w obecności uczestników dożynek pani Justyna Malanowska i Stanisław Miłosz posadzili drzewko jubileuszowe,
które będzie symbolem obchodzonych jubileuszy. Posadzenie drzewka zostało udokumentowane certyfikatem
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potwierdzającym posadzenie drzewka.
Impreza była okazją do podziękowania działkowcom za
wkład pracy pa rzecz ogrodu i Związku wręczając odznaczenia dla działkowców, złotą, srebrną i brązową odznaką.
Po wręczeniu odznaczeń został odczytany protokół
Ogrodowej Komisji Konkursowej w temacie „Wzorowa
działka ROD „Górek Ustowskich” w Szczecinie za roku
2011.
Dla dziesięciu działkowców, których działki uzyskały
największą ilość punktów ufundowane zostały puchary
okolicznościowe oraz wyróżniono dziewięć działek dyplomami.
Hodowcy gołębi wystawili swe najładniejsze okazy
i pochwalili się swymi osiągnięciami.
Był kiermasz ogrodowy na którym można było kupić
nowinki hodowlane i preparaty do ochrony roślin. Fun-

dusz Hipotetyczny DOM miał swój punkt konsultacyjnoinformacyjny.
W części rozrywkowej to konkurs na temat znajomości
przepisów PZD.
Koło myśliwskie „Bażant” przygotowało pieczonego
dzika który w całości został z nadzieniem wniesiony na
plac uroczystości wzbudzając ogólne zaskoczenie i ciekawość.
Na zakończenie wniesiono dwa torty okolicznościowe
z okazji 30-lecia ROD „Górki Ustowskie” i 30-lecia PZD.
Trudno jest opisać atmosferę panującą w trakcie uroczystości dlatego prezentuję kilka zdjęć, które w części przekażą radość z naszego jubileuszu. Przez cały czas uroczystości można było podpisać się pod stanowiskiem
w sprawie obrony ustawy o ROD i Związku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego i Posłów.
Opracował
Roman Krempski

Jubileusz 25-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Janowo” w Rumii
20 sierpnia 2011 r. Rodzinny Ogród Działkowy „Janowo” w Rumii obchodził 25-lecie istnienia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciel Krajowej Rady oraz
sekretarz Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Pan Waldemar Lewandowski, wiceburmistrz
miasta Rumii Pan Marcin Fuchs, przewodniczący Rady
Miejskiej Rumii Pan Tadeusz Piątkowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumii Pan Józef
Chmielewski, Krajowy Instruktor Ogrodowy Pan Stanisław Kleisa. Obecni Byli również poprzedni prezesi ogrodu: Pani Irena Gąsior i Pan Zbigniew Rachwald oraz
prezesi zaprzyjaźnionych rumskich ogrodów: Pan Zdzisław Kamiński prezes ROD im. T. Kościuszki w Pucku
i jednocześnie członek Okręgowego Zarządu w Gdańsku,
Pan Bogdan Jastrzębski, prezes ROD im. Abrahama
w Rumii oraz sami działkowcy. Swoją obecnością zaszczyciła ogród także posłanka na sejm RP Pani Krystyna
Kłosin.
Na ręce prezesa ogrodu Mieczysława Kamińskiego zostały wręczone przez zaproszonych gości, puchary, tabliczki pamiątkowe oraz narzędzia ogrodnicze.
Pani Burmistrz Elżbieta Rogala – Kończak ufundowała
książki z dedykacją dla członków Zarządu Ogrodu i działkowców wyróżniających się długoletnią, bo przecież
25-letnią działalnością.

Wręczano również odznaczenia za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców, otrzymali je: Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumii Pan Józef
Chmielewski i obecny prezes ogrodu Pan Mieczysław Kamiński.
Odznaki zasłużonego działkowca: złotą, srebrną i brązową otrzymało 16 działkowców.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy wspólnie ocenili Wystawę Plonów i wybrali najciekawsze kompozycje: pierwsze miejsce egzekwo zajęli Państwo Krystyna
i Franciszek Konopka dz. nr 9 oraz Hannelore i Wacław
Rosinke dz. nr 73, zwycięscy otrzymali również bony towarowe o wartości 100,00 zł.
Podziwiano chleb dożynkowy upieczony i pięknie wyłożony w wiklinowych koszach, przez Panią Barbarę Lewińską z dz. nr 242.
Następnie goście zostali zaproszeni przez prezesa ogrodu Pana Mieczysława Kamińskiego do Domu Działkowca w celu zapoznania się z Kroniką Ogrodu i przedyskutowania bieżących problemów związanych z zagrożeniami dla PZD.
A.... później była przepyszna grochówka, przygotowana przez rumskich harcerzy, ognisko, konkursy dla dzieci
i zabawa do późnych godzin wieczornych.
Opracowanie:
Danuta Koralewska
Irena Gąsior

146

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków PZD w ROD im. T. Kościuszki w Płocku
UCHWAŁA
Walnego Zebrania członków Polskiego Związku Działkowców
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Płocku
z dnia 20 sierpnia 2011 r.
w sprawie upamiętnienia Jubileuszu XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców i nadania Prezesowi
PZD – Eugeniuszowi Kondrackiemu tytułu/godności Honorowego Członka
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Płocku
Obradujący w dniu 20 sierpnia 2011 r. najwyższy organ
samorządu ogrodowego Nadzwyczajne Walne Zebranie
członków Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Płocku
(§ 74 ust. 1 Statutu PZD) poprzez sam fakt uroczystego
obradowania i przyjęcie niniejszej uchwały daje wyraz
swojemu uznaniu dla zasług organizacyjnych i merytorycznych Polskiego Związku Działkowców w okresie
XXX-lecia Jego działalności, zwłaszcza w sferze ochrony
praw nabytych przez działkowców, w tym także członków
naszej prawie tysięcznej wspólnoty ogrodowej.
Historia istnienia i działalności naszego Ogrodu zapoczątkowana została w latach sześćdziesiątych ubiegłego
wieku wraz z założeniem w 1962 r. Miejskiego Ogrodu
Działkowego im. Fr. Chopina i Zakładowego Ogrodu
Działkowego „Petrochemik” w 1964 r., które to w 1982 r.
na podstawie przyjętej przez Sejm RP w 1981 r. ustawy
o pracowniczych ogrodach działkowych zespoliły się w
jeden organizm związkowy w ramach Polskiego Związku
Działkowców pn.: Pracowniczy Ogród Działkowy im. T.
Kościuszki w Płocku.
Są w naszej wspólnocie ogrodowej byli pionierzy
ogrodnictwa działkowego w Płocku, dzisiaj Seniorzy zasłużeni dla Ogrodu i Polskiego Związku Działkowców,
którzy pamiętają lata 1962–1981 kiedy to nasze ogrody
funkcjonowały na podstawie ustawy z 9 marca 1949 r.
o pracowniczych ogrodach działkowych w strukturach
Centralnej Rady Związków Zawodowych, mając ograniczoną suwerenność działania.
Średnie i najmłodsze pokolenia naszych Działkowców
urzeczywistniały swoje marzenia działkowe już w ramach
ogólnopolskiej samodzielnej i samorządnej organizacji
– Polskiego Związku Działkowców, powstałego na mocy
ustawy sejmowej z 6maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych. Od tego też okresu datuje się historia
powstania naszego Pracowniczego Ogrodu Działkowego
im. T. Kościuszki i jakże dynamiczne jego zagospodarowywanie, modernizowanie i rozwój, co udokumentowano
w wielotomowej „Kronice Ogrodu”.

Ale pamiętamy także, że już w łatach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku różne siły polityczne zaczęły dążyć
do podważania konstytucyjności ustawy z 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych. I rozpoczęła się walka z tymi zagrożeniami, walka o zachowanie ogrodów
i praw nabytych przez działkowców, walka o istnienie niezależnej, samodzielnej i samorządnej organizacji działkowców. Po roku 2000 próby likwidacji ogrodów i Polskiego Związku Działkowców nasiliły się i trwają po dziś
dzień. W najwyższym stopniu doświadczyła tych zagrożeń także nasza wspólnoto ogrodowa w latach i 1999–2001,
kiedy to nieuczciwy rzekomy spadkobierca ziemi, którą
zagospodarowaliśmy i użytkujemy, próbował w „majestacie prawa” odebrać ją nam. A byłoby to równoznaczne
z rozpadem i unicestwieniem całego naszego Ogrodu.
I gdyby nie aktywny udział naszych działaczy związkowych w wytoczonych nam procesach administracyjnych
i sądowych, i bardzo duża pomoc prawna Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców, przy osobistym zaangażowaniu Prezesa PZD – p. Eugeniusza Kondrackiego, nie
mielibyśmy szans na wygranie tych spraw przed Urzędem
Mieszkalnictwa i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
A jednak wygraliśmy! Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
4 grudnia 2001 r. jest tego najlepszym dowodem. A to tylko jeden z tysięcy dowodów na to, że Polski Związek
Działkowców, a w szczególności Jego Prezes – pan
E. Kondracki w okresie 30-lecia działalności dobrze zasłużyli się wszystkim polskim działkowcom, a naszej
wspólnocie w szczególności.
Biorąc powyższe pod uwagę – Nadzwyczajne Walne
Zebranie członków ROD im. T. Kościuszki w Płocku na
podstawie § 21 ust. 2 Statutu PZD, na uzasadniony wniosek Zarządu Ogrodu nadaje Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu – Prezesowi Polskiego Związku Działkowców
tytuł/godność Honorowego Członka Rodzinnego Ogrodu
Działkowego im. T. Kościuszki w Płocku, z wpisaniem
do Rejestru Członków Zasłużonych dla ROD „Kościuszki” i upamiętnieniem w Kronice Ogrodu.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Jerzy Pisarski

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
/-/ Jacek Kwiatkowski
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Okręgowe Dni Działkowca 2011 w Okręgu Poznańskim
Miastem, które gościło działkowców na ich corocznym
święcie, czyli Okręgowych Dniach Działkowca, było
Leszno.
Obchody rozpoczęły się mszą w Kościele pw. św. Antoniego w Lesznie. Msza rozpoczęła się od wprowadzenia
dziesięciu pocztów sztandarowych, koszy dożynkowych,
wieńca dożynkowego i chleba dożynkowego. W wygłoszonej homilii ksiądz Maciej Grześ podkreślił znaczenie
ważnego wydarzenia, jakim jest zebranie plonów przez
działkowców. Przedstawił również historię św. Teresy,
która powszechnie uznawana jest za patronkę działkowców.
Po zakończonej mszy spod kościoła nastąpił przemarsz
działkowców do hali „Trapez”, gdzie odbyła się oficjalna
część uroczystości. Organizatorem Okręgowych Dni
Działkowca w Poznaniu był OZ w Poznaniu oraz Urząd
Miasta Leszno. W uroczystości brało udział około 500
działkowców oraz zaproszeni goście. Krajową Radę reprezentował wiceprezes Antoni Kostrzewa, ponadto na
uroczystość przybyli posłowie na Sejm: Wiesław Szczepański, Józef Racki i Wojciech Ziemniak. Wśród przedstawicieli władz państwowych i samorządowych obecni
byli: wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, Prezydenta miasta Poznania reprezentował Dyrektor Wydziału Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania Marek Stachowiak.
Na uroczystość przybyli również burmistrzowie i zastępcy burmistrzów z wielu miast terenu okręgu.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych i wykonanie hymnu Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”.
Otwarcia uroczystości dokonali jej gospodarze: Prezes
OZ w Poznaniu Zbigniew Śliwa i Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy. Prezes okręgu w swym wystąpieniu podkreślił znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych, które były, są i będą potrzebne mieszkańcom polskich miast. Poruszył także sprawę zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD, ponadto zaapelował
do zgromadzonych działkowców o udzielenie dalszego
poparcia dla ustawy o ROD, która jest dobrym prawem,
które zabezpiecza funkcjonowanie ROD oraz prawa działkowców i Związku w naszym kraju. Prezes OZ w Poznaniu omówił także znaczenie zbliżającego się II Kongresu
PZD i rolę w tym jakże wielkim wydarzeniu delegacji po-

znańskiej. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Wiceprezes Antoni Kostrzewa przekazał
uczestnikom pozdrowienia i życzenia od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Ponadto omówił sprawę zaskarżenia ustawy o ROD, ważność wyborów parlamentarnych
dla dalszego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych oraz 30-lecie PZD. Następnie poseł Wiesław
Szczepański z SLD przypomniał pozytywną rolę Klubu
Parlamentarnego SLD w uchwaleniu ustawy o ROD w
2005 roku, a także swój bezpośredni udział. Podkreślił
bieżącą współpracę z PZD w obronie ROD oraz zadeklarował w imieniu swoim i przyszłego Klubu SLD dalszą
współpracę po wyborach w walce o zachowanie dotychczasowych zapisów w ustawie o ROD. Poseł Józef Racki
z PSL-u podkreślił, że zarówno on jak i posłowie PSL byli, są i będą za rodzinnymi ogrodami działowymi i będą
bronić praw działkowców zapisanych w ustawie o ROD.
Poseł Wojciech Ziemniak z PO powiedział, że jest „za”
rodzinnymi ogrodami działkowymi, popiera idee ogrodnictwa działkowego oraz zadeklarował dalszą współpracę
po wyborach.
Tegoroczne obchody Okręgowych Dni Działkowca
w Poznaniu zbiegły się z Jubileuszem 30-lecia powstania
PZD. Z tej okazji zaproszeni na uroczystość goście otrzymali od OZ w Poznaniu pamiątkowe medale. W czasie
uroczystości najbardziej zasłużeni działacze i działkowcy
zostali odznaczeni odznakami „Za zasługi dla PZD” i Złotą Odznaką PZD „Zasłużony Działkowiec”. W części artystycznej na estradzie wystąpiła Orkiestra Dęta Miasta
Leszna.
Na zakończenie oficjalnej uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursów organizowanych w okręgu: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2011”, „Wzorowa Działka
Roku 2011”, „Kronika Ogrodu” oraz „Strona Internetowa
ROD”. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Podczas uroczystości na stoiskach, które zostały przygotowane przez leszczyńskie ogrody działkowe, można było podziwiać plony działkowców. Zebrane plony
działkowcy postanowili podarować Domowi Pomocy
Społecznej w Lesznie. Po zakończeniu uroczystości przy
dźwiękach muzyki zespołu „Studio Bas” wszyscy uczestnicy zostali ugoszczeni tradycyjną grochówką.
Opracowanie:
AK, ECH
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Jubileusz 60-lecia ROD „Nasz Ogródek” w Jaśle połączony z jubileuszem 30-lecia
Polskiego Związku Działkowców
Dnia 20 sierpnia 2011 r. na terenie Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Nasz Ogródek” w Jaśle odbyła się bardzo
miła uroczystość obchodów 60-lecia powstania „Naszego
Ogródka”, połączona z jubileuszem 30 lecia Polskiego
Związku Działkowców – 30 lecia niezależności, samodzielności i samorządności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce a także 15 lecia (20 sierpnia 1996 r.) ustanowienia na rzecz Polskiego Związku Działkowców, nieodpłatnego użytkowania wieczystego gruntów Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Na Górce” i „Kaczorowy”.
Współorganizatorem Święta był Pan Andrzej Czernecki – Burmistrz Miasta Jasła, uczestnik wspólnego świętowania. Na świętowanie przybył też Pan Adam Kmiecik Starosta Jasielski. Zaproszona Pani Małgorzata Chomycz
- Wojewoda Podkarpacki, która ze względu na obowiązki
służbowe przybyć nie mogła, nadesłała List gratulacyjny
(w załączeniu). W imieniu Pana Eugeniusza Kondrackiego - Prezesa Krajowej Rady PZD okolicznościowy Puchar wraz z dyplomem przekazała na ręce Prezesa
„Naszego Ogródka” Pani Agnieszka Sycz – Prezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego Polskiego Związku
Działkowców w Rzeszowie. Ponadto z ramienia OZP
PZD w Rzeszowie gościliśmy też Panią Elżbietę Sztychan
– Głównego Księgowego Zarządu.
Po uroczystej Mszy świętej w intencji działkowiczów,
ich rodzin oraz działkowiczów nieżyjących z okazji
60-lecia „Naszego Ogródka” odprawionej w Sanktuarium

Św. Antoniego (Patrona Miasta Jasła) celebrowanej przez
o. Przemysława Janika-franciszkanina, wysłuchaniu referatu okolicznościowego, dyskusji z udziałem gości zaproszonych, odznaczeniu zasłużonych działkowiczów w osobach: kol. Stanisław Data, Tadeusz Fuk, Tadeusz Koś, Jan
Paweł Łucki – brązową odznaką „Zasłużony Działkowiec”, oraz Adama Jędrysika, Kazimierza Kozłeckiego
i Wacława Mikruta - srebrną odznaką „Zasłużony Działkowiec” licznie przybyli działkowicze wzięli udział w Zabawie ogrodowej „przy muzyce z naszych lat”. Obsługę
gastronomiczną zabezpieczyła Restauracja Tivola z Jasła.
Zebrani działkowicze uchwalili Stanowisko w sprawie
obrony praw i interesów działkowców.
Na zakończenie Prezes Zarządu przekazał zaproszonym
gościom przesłanie w imieniu całej braci działkowców
i rodzin aby poprzez gremia zarządcze i decyzyjne podejmowali same słuszne, trafne i trafione decyzje służące
społeczeństwu, a nie modom lub trendom politycznym.
Podkreślił, że już czas najwyższy aby samorządy były
apolityczne i rzeczywiście funkcjonowały dla nas i w naszym imieniu, aby tu na dole nie było polityki ani tym bardziej politykierstwa.
Natomiast Działkowiczom życzył rodzinnego świętowania i święta na co dzień w bytowaniu na działkach.
Zakończył życzeniami skierowanymi do zebranych
z prośbą o przekazanie ich PZD i samorządów aby tego co
złe było jak najmniej i aby wreszcie zapanowało dobro.
Prezes ROD „Nasz Ogródek” w Jaśle
Jan Paweł Łucki

Jasło, dnia 20 sierpnia 2011 r.

XXX-lecie Związku w Okręgu Legnickim
– Gazeta Polkowicka z 02.06.2011. – spotkanie z okazji
30-lecia Polskiego Związku Działkowców na terenie ROD
„Barbarka” w Polkowicach, w którym uczestniczył burmistrz miasta Polkowice, Pan Wiesław Wabik, wypowiadając się na spotkaniu w obronie rodzinnych ogrodów
działkowych, jak również Przewodniczący Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Polkowice - pan Andrzej Brzustowicz występując na
forum przeciwko likwidacji PZD. W spotkaniu uczestniczył także członek KR PZD Pan Jerzy Anulweicz, który
wręczył związkowe odznaczenia.
– Gazeta Złotoryjska z 01.06.2011. – korowód z okazji
800-lecia Miasta Złotoryja, na jednym ze zdjęć prezesi

ROD „Lena Złotoryja”, Pani Stanisława Chaim i ROD
„Zdrowie”, Pani Irena Bogacz składają pamiątki w skrzyni oraz dokonują wpisu do księgi pamiątkowej. Dodatkowe, załączone fotografie przedstawiają udział działkowców w korowodzie, który przeszedł ulicami miasta.
Kolegium Prezesów w Złotoryi oraz działkowcy, biorąc
udział w uroczystości zaprezentowali społeczeństwu, że
są znaczącą grup społeczną, niosąc flagi związkowe.
Święto było połączone z obchodami 30-lecia PZD, a na
jego zakończenie odbyło się spotkanie w świetlicy ROD
„Lena” w Złotoryi, w którym uczestniczyli najstarsi członkowie PZD oraz zasłużeni działacze.
Dyrektor Biura OZ PZD w Legnicy
Irena Dziedzic
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Uchwała Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu w sprawie Jubileuszu 30-lecia PZD
Uchwała nr 3/II/2011
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
z dnia 16 lipca 2011r.
W bieżącym – 2011 roku ruch ogrodnictwa działkowego obchodzi jubileusz 30-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców, organizacji niezależnej, samodzielnej
i samorządnej. Powstanie Związku było możliwe w wyniku przemian społeczno-politycznych zapoczątkowanych
jesienią 1980r. i oddzielenia się od kurateli ówczesnych
związków zawodowych. Dzięki inicjatywie założycieli
Związku w dniu 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę
o pracowniczych ogrodach działkowych, a w następstwie
tego aktu DC Krajowy Zjazd Delegatów POD obradujący
w dniu 28 czerwca 1981 roku przyjął I Statut Polskiego
Związku Działkowców i wybrał krajowe organy PZD.
Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych po raz
pierwszy w pełny sposób określiła i zabezpieczyła prawa
działkowców, umożliwiła rozwój ogrodnictwa działkowego ora z ustanowiła gwarancje istnienia ogrodów.
Pierwsze 10 lat działalności Polskiego Związku Działkowców zaowocowało w ówczesnym województwie wrocławskim powstaniem nowych 62 ogrodów działkowych,
w tym szczególnie we Wrocławiu.
Na przyjętych przez Związek w latach 80-tych 675 ha
gruntów działki otrzymało blisko 20 tysięcy rodzin działkowców. Pierwsza dekada Polskiego Związku Działkowców była zatem okresem ogromnego rozwoju ilościowego
ogrodów spełniając w tym względzie oczekiwania społeczeństwa. Był to niezaprzeczalny sukces Związku i wkład
w poprawę życia rodzin polskich w bardzo trudnym pod
względem ekonomicznym okresie.
Z chwilą nastania przemian ustrojowych w Polsce, od
1990 r. kończy się okres rozwoju, powstawania nowych
ogrodów a zaczyna się okres walki o zachowanie istniejącego stanu, o zachowanie praw działkowców, o zachowanie samodzielności, samorządności i niezależności Polskiego Związku Działkowców. Okres walki o prawa do istnienia ogrodów, o zachowanie uregulowań prawnych zawartych w ustawie o pracowniczych a następnie o rodzinnych ogrodach działkowych trwa do dzisiaj.
W tym 20-letnim okresie walki o swoje prawa należy
przypomnieć rok 1990 i ówczesny projekt ustawy o likwidacji ogrodów i Polskiego Związku Działkowców, walkę
o uchwalenie przez Sejm RP ustawy z dnia 23 czerwca
1995 r. o zmianie ustawy o POD, dzięki której ponad 1700
ha gruntów przeszło w użytkowanie wieczyste Związku,
uchwalenie przez Sejm RP w dniu 8 lipca 2005 r. ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych oraz rejestrację PZD

w grudniu 2007 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przez całe 20 lat Związkowi i Ogrodom przychodziło
walczyć o swoje prawa. Po odstąpieniu w 1990 r. od projektu ustawy o likwidacji ogrodów i Związku, walczyliśmy o ogrody działkowe zagrożone projektami ustaw
o tzw. powszechnej prywatyzacji i o reprywatyzacji gruntów, a następnie z projektami ustaw o ogrodach autorstwa
„Prawa i Sprawiedliwości” a ostatnio z zagrożeniami ustawy o ROD wywołanymi wnioskami I Prezesa Sądu Najwyższego, inicjatywami Ministra Infrastruktury i innych
organów państwowych.
20 lat walki o prawa działkowców, ogrodów i Związku
zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych wzmocniło Polski Związek Działkowców i zjednoczyło wszystkich działkowców wokół idei istnienia ogrodów działkowych.
Dzisiaj z okazji Jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku
Działkowców możemy być dumni z rodzinnych ogrodów
działkowych, które dostąpiły w minionych latach ogromnego rozwoju jakościowego rozbudowy i modernizacji infrastruktury, że stanowią niezaprzeczalnie piękne tereny
zielone, płuca miast, że służą coraz to nowym pokoleniom
działkowców.- Możemy być dumni z naszej Organizacji,
z naszego Związku, który skutecznie przełamuje wszelkie
bariery, przeszkody i służy działkowcom i ogrodom.
Jubileusz 30-lecia Polskiego Związku Działkowców jest
okazja do podziękowania tysiącom działaczy naszej Organizacji za ofiarną, trudną pracę społeczną, za sukcesy, dokonania w rozwoju ogrodów jak i za determinację w obronie
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Należy chylić
czoło przed działaczami Związku, którzy tworzyli zręby
Polskiego Związku Działkowców, których wśród nas już
nie ma i przed tymi wszystkimi, którzy wnieśli i wnoszą
nieustannie wkład w rozwój i obronę ogrodów.
Jubileusz 30-lecia PZD to jubileusz inicjatora i twórcy
naszego Związku – Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, który od 30 lat dąży do rozwoju ogrodów, ochrony
i obrony praw działkowców, za co Okręgowy Zarząd wyraża serdeczne podziękowania.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we
Wrocławiu uważa, że Jubileusz 30-lecia PZD powinien
być w 2011 r. uroczyście obchodzony we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych, powinno to być święto
wszystkich działkowców z pamięcią jednak o dalszych
nieustannych działaniach w obronie ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, w obronie Związku.

Wrocław, dnia 16 lipca 2011 r.

Zarząd OZ we Wrocławiu
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Informacja OZ Śl. dotycząca odbycia uroczystych obchodów 30-lecia PZD w okręgu śląskim
Uroczyste obchody 30-lecia Polskiego Związku Działkowców w Okręgu Śląskim były podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć Polskiego Związku Działkowców w całym trzydziestoleciu i wcześniejszym działaniu
ogrodnictwa działkowego w Polsce.
16 lipca 2011 r. o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie, pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Chorzów Pana Andrzeja Kotali, odbyła się uroczystość 30-lecia Polskiego Związku Działkowców
W uroczystości udział wzięło 350 członków Związku,
oraz zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP – Pani Bożena Kotkowska i Pan Tadeusz Motowidło, Prezydent
Miasta Chorzów Pan Andrzej Kotala i wielu innych,
a wśród nich Przewodniczący I Zjazdu PZD nasz zasłużony działacz Pan Franciszek Sobel.
Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością delegacja
działkowców okręgu karwińskiego z Czech, której przewodniczył Prezes tego okręgu Pan Oldrzich Janku.
Uroczystość ta była hołdem dla stutysięcznej rzeszy rodzin naszych działkowców. Atmosfera był podniosła. Dla
wszystkich było to wielkie przeżycie. Uroczystości rozpoczęło wprowadzenie sztandarów PZD – Okręgu Śląskiego i wielu ogrodów działkowych z całego okręgu
reprezentujących 11 Delegatur Rejonowych OZ Śl.
Po odegraniu hymnu państwowego, otwarcia uroczystości dokonał członek Prezydium Krajowej Rady, Prezes
Okręgowego Zarządu Śląskiego Pan Jerzy Leśniak.

w północnej dzielnicy miasta Królewskiej Huty, czwarta w
pobliskim Orzegowie – a piąta w roku 1911 w Giszowcu.
Z chwilą zakończenia działań wojennych, na Śląsku nie
dopuszczono do zatopienia kopalń, wygaszenia wielkich
pieców i zniszczenia taboru kolejowego. W pierwszych
dniach wolności uruchamiano zakłady pracy. Kopalnie
i huty przydzieliły swym robotnikom i urzędnikom rozlegle pola na założenie ogródków. Jednak większość z nich
nie była zorganizowana i nie posiadała wcale charakteru
typowych ogrodów działkowych. Były to poletka ogrodnicze otoczone prowizorycznym płotem z wybrakowanego drzewa kopalnianego, lub skleconego ze starych lin
i z wycofanych z użytku podkładów kolejowych. Ogrody
te w całej pełni udowodniły swą użyteczność społeczną
i gospodarczą, zaopatrując działkowców i ich rodziny
w świeże warzywa i owoce.
Następne lata to czasy doskonalenia powziętych uprzednio zadań, usprawniania gospodarki upraw i pracy administracyjnej. Dokonano wielkiego skoku w kierunku prężnej,
wszechstronnie zorientowanej i nowoczesnej organizacji,
którą widać było w województwie i w całym kraju.
Obecnie najliczniejszą grupę wśród działkowców okręgu śląskiego stanowią emeryci i renciści. Dla większości
z nich działki są źródłem pozyskania tanich warzyw
i owoców. Są miejscem odpoczynku i oazą spokoju, dają
ich dzieciom i wnukom warunki do bezpiecznej i zdrowej
zabawy. Mają kontakt z innymi działkowcami i mają szansę uczestniczenia w imprezach kulturalnych w ogrodach,
które nie obciążają ich skromnego budżetu domowego.
Działka to ich hobby, rekompensuje im małe powierzchnie mieszkaniowe, jest miejscem w które zainwestowali
oszczędności, jest cząstką życia ich samych i ich rodzin.
Tak więc ogrody działkowe w Polsce w pełni wypełniają
funkcje społeczne, w tym socjalne, rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne. Ogromne znaczenie ma wizerunek
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jako porządnie zagospodarowanych terenów zielonych służących działkowcom i mieszkańcom miast, a także widoczna sprawność
organizacyjna w zarządzaniu terenami. Kolejnym celem
jest promowanie działań i rozwiązań organizacyjnych,
a także budowaniu wizerunku Związku jako profesjonalnej organizacji wyróżniającej się praworządnością, uczciwością i wysokimi kompetencjami.
Przeszłość i tradycja w dużym stopniu wpływają na postrzeganie roli ogrodów działkowych w dzisiejszej rzeczywistości. Nie możemy ignorować wyzwań współczesności, zwłaszcza, że otoczenie nie zawsze jest nam przyjazne. Nastąpił bezprecedensowy atak na nasz Związek,
którego główną przyczyną, pomimo politycznej otoczki,
są aspekty ekonomiczne. Smutne jest to, że posunięto się
w tej nieczystej grze, do metod żywcem przejętych z innej epoki, a mianowicie do próby osłabienia, czy wręcz

Oto główne tezy jego wystąpienia:
Na Górnym Śląsku pierwsze ogrody działkowe powstały w roku 1905 – w środowiskach podobnych do krajów
silnie uprzemysłowionych, jakimi były okręgi przemysłowe Anglii, Francji, Belgii i Niemiec, a wzory ich opierały
się też na wzorach zaczerpniętych z tych krajów.
Byłe miasto Królewska Huta i obok położona gmina
Hajduki – obecnie Chorzów dzielą się tym zaszczytem, że
na pograniczu tych dwu wielkich gmin przemysłowych powstały pierwsze ogrody działkowe. Ludność, w przeważnej części robotnicza, pracuje w ciemnych głębiach pobliskich kopalń lub w hutach przesiąkniętych gryzącym dymem i nieznośnym żarem, ziejącym z pieców hut. Było to
bowiem na ówczesne stosunki nad wyraz śmiałe poczynanie - zakładanie ogrodów na hałdach i nieużytkach zasypywanych „zmiatkami” z ulic i odpadkami domowymi.
A jednak znaleźli się zuchwalcy, pragnący na tych pustkowiach wyczarować zieleńce i kwietniki, co udało im się to
wbrew sceptycznym nastrojom opinii publicznej.
Za ich przykładem poszli następni pionierzy tego ruchu.
W roku 1909 powstała podobna kolonia ogrodów w Katowicach przy dzisiejszym parku Kościuszki. W roku
1910 powstaje trzecia kolonia ogrodów robotniczych
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rozbicia organizacji, z wykorzystaniem najniższych instynktów społecznych.
Ogrody działkowe były i są potrzebne, w Polsce i w Europie. Podstawy prawne funkcjonowania narodowych
związków działkowców w postaci ustawy i innych przepisów dotyczących ogrodów działkowych, są gwarantem
dla przyszłości ogrodów, ich rozwoju i istnienia. O to trzeba walczyć, zyskując poparcie poprzez sprawne działanie
i pracę. Związek jak dotychczas jest postrzegany przez
działkowców, jako własna i przyjazna organizacja chroniąca prawa wszystkich działkowców i ich rodzin. Otwartość rodzin działkowych na mieszkańców miast i osiedli
poprzez różne formy działania ma już wspaniałą historię
i tradycję. Dla osiągania celów i realizacji założeń ustawy
i statutu PZD, musimy korzystać z poparcia swoich członków identyfikujących się ze Związkiem. W środowisku
zdobywamy poparcie społeczne poprzez takie formy
współpracy jak: ogrody otwarte dla społeczeństwa, współpracę z domami dziecka, szkołami, przedszkolami, placówkami opieki społecznej, imprezy masowe, doroczne
dni działkowca i inne imprezy masowe. Na ogrodach dokonuje się wymiana pokoleń, przychodzą ludzie młodsi,
zaangażowani zawodowo, traktujący działkę jako miejsce
wypoczynku po ciężkiej pracy. Polska nie stanie się z dnia
na dzień krajem powszechnej szczęśliwości, gdzie każdy
będzie miał dom z ogrodem, więc ogród działkowy jest
naturalną odskocznią od codzienności dla wielu ludzi którzy nie chcą przeznaczać swojego wolnego czasu tylko na
oglądanie telewizji. Potwierdzeniem tej tezy jest zresztą
fakt funkcjonowania ogrodów w krajach znacznie od Polski bogatszych. Paradoksalnie, to zderzenie współczesności z tradycją w przypadku ogrodów działkowych zarówno
w Europie, a w Polsce w szczególności, wskazuje jak ważną rolę mają do spełnienia narodowe związki.
Jak widać wyzwania przed którymi stoi Związek, a właściwie środowisko które ten związek reprezentuje, są
ogromne i sprostać im może wyłącznie prężna organizacja z wyraźnie zarysowanym programem, zakładającym
ewolucyjny rozwój. Nie miejmy złudzeń, że sytuacja ulegnie poprawie – tak już jest, że w swoich działaniach posuwamy się od zmiany do zmiany, ważnym jest aby
kierunek tych zmian przewidywać i umieć się przed zmianami niekorzystnymi obronić.
Nasi działkowcy nie zmienili zdania w kwestii Ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w obronie której
złożyli 620 tysięcy podpisów. Ta ustawa sprawdziła się

przez kilka lat obowiązywania i to sprawdziła się w praktyce, a nie w teoretycznych rozważaniach. Ogrody działkowe są potrzebne ludziom, zwłaszcza tym mniej zamożnym, dlatego zróbmy wszystko, aby je utrzymać i rozwijać.
Liczymy, że złożony do Trybunału Konstytucyjnego
wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie niezgodności z Konstytucją podstawowych zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku zostanie
wycofany, oraz oczekujemy decyzji zgodnych z prawem,
ale również szeroko pojętym interesem społecznym.
Po wystąpieniu Prezesa Jerzego Leśniaka, głos zabierali goście, którzy w swych wystąpieniach identyfikowali
się ze Związkiem i działkowcami popierając działania
Związku w utrzymaniu dotychczasowej ustawy o ROD,
życząc nam wszystkim i Związkowi dalszych jubileuszy.
Następnie 17 ogrodom jubilatom, obchodzącym 30-lecie założenia ogrodu, Prezes Jerzy Leśniak wręczył okolicznościowe okazałe puchary i dyplomy. Natomiast jubilatom obchodzącym inne rocznice założenia ogrodów,
a w tym roku w OZ Śl. jest ich 56, puchary zostaną wręczone na imprezach organizowanych w ogrodach i Delegaturach Rejonowych.
Zgodnie z przewidzianym programem, w formie kabaretowego „walnego zebrania” prowadzący z humorem
prowadzili zabawne konkursy z nagrodami, na przemian
z blokiem występów Regionalnego Zespołu Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej – wszyscy bawili się
i śpiewali razem z zespołem.
Choć trudno nam się było rozstać, pożegnaliśmy się parodią piosenki „konik na biegunach” w wykonaniu wszystkich uczestników i Zespołu.
Na zakończenie uroczystości uczestnicy podjęli Stanowisko w obronie dotychczasowych zapisów ustawy
o ROD, kierując je do Marszałka Sejmu RP i Trybunału
Konstytucyjnego, poczym Prezes Jerzy Leśniak zakończył uroczystość odśpiewaniem Hymnu Działkowców
i wyprowadzeniem sztandarów.
Tego rodzaju imprezy są w naszym okręgu ustaloną od
wieków tradycją. Wpływają one na tworzenie atmosfery
sprzyjającej dobrej pracy, wysoką efektywność działania
struktur ogrodowych, kojarzy dobro działkowców z interesem całego Związku, co skutecznie pozwala na przezwyciężanie trudności wskazując właściwą drogę, po
której możemy kroczyć dla osiągnięcia wszystkich celów,
które ruch działkowy w Polsce sobie wyznaczył.
MY „PIERONY” Z „CZARNEGO ŚLĄSKA”
ZROBILIŚMY „ŚLĄSK ZIELONY”
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STANOWISKO
działkowców Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD
w sprawie obrony ROD i Związku,
podjęte na uroczystym spotkaniu z okazji 30-lecia PZD w dniu 16 lipca 2011 r.
Przedstawiciele działkowców ze Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia, zgromadzeni na uroczystym spotkaniu z okazji 30-lecia PZD w Chorzowie, wyrażają głębokie zaniepokojenie będące wynikiem kolejnych działań wymierzonych w fundamentalne podstawy naszej działalności. Właśnie w takich kategoriach mieści się złożony do Trybunału
Konstytucyjnego wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego
w sprawie niezgodności z Konstytucją podstawowych zapisów Ustawy o ROD z 2005 roku.
Szeroki obszar wniosku, czas jego złożenia oraz niektóre elementy uzasadnienia niezbicie wskazują, że dąży się
do podważenia formalno-prawnych podstaw funkcjonowania naszego ruchu, całkowitej marginalizacji Polskiego
Związku Działkowców, a w konsekwencji do stopniowej
likwidacji ogrodów działkowych. Te działania wpisują się
niestety w podejmowanie od dłuższego czasu, próby zdyskredytowania naszej organizacji w oczach opinii publicznej, a tym samym pozbawienia działkowców jedynej
realnej i skutecznej siły, zdolnej do obrony ich dorobku.
A ten dorobek w aglomeracji śląskiej jest ogromny
i godny najwyższego szacunku. Na naszym terenie funkcjonuje 626 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wiele
z nich powstało jeszcze na początku ubiegłego wieku.
Bardzo często działki uprawiane są przez prawnuków ich
założycieli. Ta międzypokoleniowa więź powoduje, że
ogródki działkowe stały się elementem rodzinnej i lokalnej tradycji. Dostrzegają to włodarze miast i gmin, zwłaszcza mniejszych, którzy z dużą życzliwością odnoszą się
do naszego ruchu doceniając ewidentne korzyści, zarówno środowiskowe jak i ogólnospołeczne, wynikające
z usytuowania tych oaz zieleni w zdegradowanym, poprzemysłowym otoczeniu.
Polski ruch ogrodnictwa działkowego ma swoje zakorzenienia w tej samej, co europejska, epoce, co potwierdza
powstanie ogrodu w 1897 roku w Grudziądzu. Ówczesne
ogródki często pełniły rolę „ mini sanatorium”, a także były miejscem wieloletniego kultywowania polskiej myśli
narodowej na ziemiach oderwanych od Macierzy, co należy podkreślić ze szczególną mocą w odniesieniu do zaboru pruskiego. Dlatego też należy pielęgnować tę ideę,
nie pozwolić jej zniszczyć. Pamiętamy, że to my jesteśmy
członkami Związku i mamy obowiązek bronić swoich ideałów, tradycji, ogrodów i naszych działek.
Z chwilą zakończenia działań wojennych, na Śląsku nie

dopuszczono do zatopienia kopalń, wygaszenia wielkich
pieców i zniszczenia taboru kolejowego. W pierwszych
dniach wolności uruchamiano zakłady pracy. Kopalnie
i huty przydzieliły swym robotnikom i urzędnikom rozlegle pola na założenie ogródków. Były to poletka ogrodnicze otoczone prowizorycznym płotem z wybrakowanego
drzewa kopalnianego, lub skleconego ze starych lin i z wycofanych z użytku podkładów kolejowych. Ogrody te w
całej pełni udowodniły swą użyteczność społeczną i gospodarczą, zaopatrując działkowców i ich rodziny w świeże warzywa i owoce.
Dziś Rodzinne Ogrody Działkowe są miejscem odpoczynku i oazą spokoju dla emerytów i rencistów – ludzi steranych ciężką pracą w podziemiach kopalń w hutach
i innych zakładach przemysłowych. Dają ich dzieciom
i wnukom warunki do bezpiecznej i zdrowej zabawy. Mają kontakt z innymi działkowcami i mają szansę uczestniczenia w imprezach kulturalnych w ogrodach, które nie
obciążają ich skromnego budżetu domowego. Działka to
ich hobby, rekompensuje im małe powierzchnie mieszkaniowe, jest miejscem w które zainwestowali oszczędności,
jest cząstką życia ich samych i ich rodzin. Tak więc ogrody
działkowe w Polsce w pełni wypełniają funkcje społeczne,
w tym socjalne, rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne.
Poszanowanie dla tradycji nie stoi w sprzeczności z rozwojem miast i infrastruktury drogowej. Od kilku lat w regionie realizowane są bardzo poważne inwestycje, zwłaszcza związane z budową autostrad A1 i A4 oraz sieci dróg
ekspresowych i lokalnych. Nie jest więc tak, jak usiłuje
się wmówić opinii publicznej, że to Polski Związek Działkowców jest organizacją, która własne cele przedkłada
nad interes ogólny.
Ponawiamy zatem apel o uwzględnienie faktu, że działkowcy nie zmienili zdania w kwestii Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w obronie której złożyli
620 tysięcy podpisów. Ta ustawa sprawdziła się przez kilka lat obowiązywania i to sprawdziła się w praktyce, a nie
w teoretycznych rozważaniach. Ogrody działkowe są potrzebne ludziom, zwłaszcza tym mniej zamożnym, dlatego zróbmy wszystko, aby je utrzymać i rozwijać. Liczymy
na zbiorową mądrość sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oczekujemy decyzji zgodnych z prawem, ale również
szeroko pojętym interesem społecznym.
W imieniu działkowców Śląska, Zagłębia
i Podbeskidzia zrzeszonych w Okręgu Śląskim

Chorzów, dnia 16 lipca 2011 r.
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Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego
Jerzy Leśniak

Obchody 30 lecia PZD w ROD „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej
Wysłuchaniem hymnu „Zielona Rzeczpospolita” 23 lipca 2011 roku w ROD „Pod Lasem” rozpoczęła się impreza integracyjna podczas której działkowcy w ramach
tegorocznych obchodów Dni Działkowca świętowali
30 rocznicę powstania PZD. Wśród uczestników Uroczystości: Roman Siekierka Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej przedstawiciel Prezydenta Miasta Biała Podlaska, działkowcy seniorzy, laureaci konkursu „Najpiękniejsza Działka w Roku Jubileuszu”, Zarząd ROD,
koleżanki i koledzy działkowcy. W okolicznościowym
przemówieniu prezes ROD „Pod Lasem” Kazimierz Michalik powiedział min.: Utworzenie PZD oznaczało przejęcie kompetencji od organizacji związków zawodowych
w zakresie tworzenia, prowadzenia i utrzymywania pracowniczych ogrodów działkowych. Niosło to skutki pozytywne w formie pełnej samodzielności.
Funkcjonowanie Ustawy z 1981 roku, jak i obecnie obowiązującej z 2005 roku, wywarło znaczący wpływ na życie działkowców oraz struktury Związku. Teraz z okazji
Jubileuszu 30-lecia PZD warto z perspektywy czasu raz
jeszcze ocenić ich pozytywny indywidualny i społeczny
oddźwięk w naszym życiu. Funkcja Ogrodów dała możliwość swobodnego działania o charakterze integracyjnym, krzewienia zainteresowań twórczych i wiedzy
ogrodniczej, zwiększył się krąg osób realizujących swoje
zainteresowania, wydatnie zwiększyło się znaczenie społeczne Ogrodów. Ogrody stały się naprawdę Rodzinne.
W dalszej części swego przemówienia Prezes zauważył: „Trudno się w tej sytuacji dziwić, że niemal od początku samodzielnego bytu ogrodów działkowych budziły
one zawiść wielu osób spoza swojego ogrodu, szczególnie
polityków próbujących różnymi sposobami podporządkować społeczność działkowców swoim celom. Na szczęście dla działkowców próby te jak dotychczas kończyły
się niepowodzeniem. Ogrody działkowe nadal zapewniają rodzinom uprawę wielu roślin oraz wypoczynek i radość ze szlachetnego hobby, są już niezbędnym elementem naszej przestrzeni społecznej miast i osiedli, a czas
ich trwania wskazuje na wielką potrzebę ich istnienia. Polski Związek Działkowców jest członkiem Międzynarodowego Związku Ogrodów Działkowych z siedzibą w Luksemburgu, organizacyjnie w niczym nie odbiega od ogrodów europejskich. Należy tylko zazdrościć, że w Polsce
ogrody nie są doceniane ani wspierane materialnie w takim stopniu jak ogrody międzynarodowe. Działkowcy natomiast doświadczają regularnie od polityków i partii
politycznych wielu obietnic, oświadczeń i zapewnień
o pomocy i nienaruszalności praw – dzieje się tak zawsze
przed wyborami prezydenckimi, samorządowymi,

a szczególnie parlamentarnymi, a potem wybrani często
dążą do pozbawienia praw działkowców nie pytając ich o
zdanie. Wnioski nasuwają się same – trzeba zdecydowania bronić Ustawy o ROD – i to jest zadanie dla nas
wszystkich bez wyjątku.”
Impreza była okazją do podziękowania działkowcom
seniorom: Kazimierze Giez, Bogumile i Janowi Berunom
oraz Grażynie i Tadeuszowi Koncewiczom. To min. oni
zakładali nasz ogród, ponosili trud zakładania ogrodzenia,
budowy pomp, zagospodarowywania ogrodu. Są kopalnią wiedzy o historii Ogrodu jak również wiedzy praktycznej o ogrodnictwie działkowym. Nagrodzono i wyróżniono działkowców którzy uczestniczyli w Konkursie
„Najpiękniejsza Działka w Roku Jubileuszu”.
Obecność licznej grupy działkowców wykorzystała instruktor Społecznej Służby Instruktorskiej a jednocześnie
wiceprezes Zarządu Maria Krzewicka przekazując istotne
aktualne informacje dotyczące prac uprawowych na działce: siania poplonów oraz roślin na nawozy zielone, pielęgnacji juk po kwitnieniu, wprowadzenia nowości do
upraw - rośliny której nie ma w sprzedaży sklepowej ale
działkowcy mogą ja uprawiać i korzystać z jej właściwości. A właściwości ma niesamowite: „Ma silne działanie
bakteriobójcze, obniża ciśnienie krwi, korzystnie działa
na serce, zapobiega nowotworom złośliwym, miażdżycy,
pobudza wydzielanie soku żołądkowego i żółci. Jego silne działanie bakteriobójcze szczególnie przydatne jest
przy leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, przy
tym dodatkowo oprócz zabijania bakterii pobudza wydzielanie śluzu w oskrzelach. Jest jednym z najskuteczniejszych środków stosowanych w zwalczaniu drożdżaka
(Candida albicans) siejącego spustoszenie w przewodzie
pokarmowym i nie tylko. Aromatyczne, pachnące liście
zawierają dużo witaminy C, pobudzają apetyt, są stosowane w sztuce kulinarnej. Zalecane są jako składnik wiosennych zup (zastosowanie popularne do dzisiaj w Rosji);
można je też dodawać do sałatek i kisić oraz marynować
w oliwie (przysmak w Niemczech).”– informacje z Internetu (ta roślina to czosnek niedźwiedzi). Bez problemu
możemy go zakupić przez Internet. Łatwy jest w uprawie
– na każdej działce znajdzie się cienista grządka.
Część rozrywkowa spotkania to konkursy: Działkowe
zapachy i Konkurs Wiedzy o ROD. Chętni do wzięcia
udziału w konkursach z wielkim zaangażowaniem rozpoznawali aromatyczne rośliny oraz odpowiadali na pytania
dotyczące ROD walcząc o nagrody: albumy przyrodnicze
ufundowane przez Pana Naczelnika Romana Siekierkę
i torebki nasion. Na zakończenie było ognisko, poczęstunek, muzyka, wymiana doświadczeń. Pogoda dopisała.
Wiceprezes ROD „Pod Lasem”
Maria Krzewicka
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Festyn rodzinny „Dzień Działkowca 2011”, Jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku Działkowców
W dniu 13.08.br. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Nowym Tomyślu odbył się festyn rodzinny
„Dzień Działkowca 2011” połączony z obchodami jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku Działkowców.
Jak co roku organizatorzy przygotowali bogaty program
z wieloma atrakcjami dla wszystkich przybyłych na imprezę. Gry i zabawy dla dzieci, stoisko gastronomiczne,
strzelnica sportowa i koło szczęścia to niektóre z nich.
Cześć oficjalna rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem
utworu pt. „Zielona Rzeczpospolita” hymnu działkowców
z 1935 r., który na wniosek Okręgowego Zarządu PZD w
Poznaniu Krajowa Rada PZD w dniu 21 czerwca 2011 r.
ustanowiła oficjalnym hymnem Polskiego Związku Działkowców. Następnie prezes ROD Józef Kasprzak przywitał
przybyłych na tą uroczystość gość mi. posła Stanisława
Kalembę, członka prezydium KR PZD Sylwestra Chęcińskiego, rektora AWF w Poznaniu prof. Jerzego Smorawińskiego, Ireneusza Kozeckiego - Dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Burmistrza Nowego Tomyśla Henryka Helwinga, prezesów ROD z terenu powiatu nowotomyskiego i oczywiście przybyłych działkowców.
Kolejnym punktem programu były wystąpienia gości.
Pierwszy głos zabrał pan Sylwester Chęciński, który przy
okazji obchodów jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku
Działkowców przypomniał, że PZD jest samorządną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną kontynuującą ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce.
Poseł Stanisław Kalemba wspominał również o sprawach
związanych z obroną ustawy z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, a prof. Jerzy Smorawiński

jako rektor AWF i lekarz sportowy, nawiązał do zdrowego trybu życia i czynnej rekreacji, która jest tak bliska
wszystkim osobą uprawiających ogródki. Prof. Jerzy
Smorawiński przekazał również drobny upominek dla
ogrodu – drzewo miłorząb japoński uznawane za roślinę
leczniczą. Jak co roku zarząd ROD wybrał najlepiej utrzymane działki, dla ich użytkowników wręczone zostały puchary i dyplomy.
W tym roku wyróżnieni zostali:
– działka rekreacyjna
1. Krystyna i Józef Tobys ,
2. Mirosława i Edward Groszkowscy
3. Bogumiła i Marian Krause
– działka rekreacyjno-warzywna:
1. Stefania i Tadeusz Czyżewscy
2. Gabriela i Zenon Zawarty
3. Bogusław Miałkas
– działka warzywna:
1. Marianna i Zygmunt Sarbak
2. Teresa i Jan Zielińscy
3. Maria i Jerzy Michalszczak
Wręczone zostały również pamiątkowe medale wybite
z okazji 30-lecia PZD, medale otrzymali najstarsi, najbardziej zasłużenia działkowcy oraz osoby wspierające PZD.
Po oficjalnej części nadszedł czas na część artystyczną.
Tegoroczny Dzień Działkowca uświęciła swym występem
Kapela Zza Winkla. Nie zabrakło pysznej grochówki i dobrej zabawy działkowej, którą poprowadził DJ Piotr.

Dzień Działkowca 2011 w Oleśnie
W sobotę, dnia 6 sierpnia 2011 r. na ogródkach działkowych „Relaks” przy ul. Budowlanych w Oleśnie się odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia Polskiego Związku
Działkowców. Stanął tam festynowy namiot, była scena,
na której grała orkiestra dęta OSP z Borek Małych, za taneczną płytą stał stół prezydialny, na maszt uroczyście
wciągnięto flagę państwową, odegrano hymn państwowy,
a potem też i hymn działkowców.
Gości osobiście witał prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” Tadeusz Rutko.
Można było pooglądać wystawę rzeźb plenerowych
państwa Ogórków z Bodzanowic, przy stołach biesiadnych, nakrytych wykrochmalonymi białymi obrusami, zasiedli działkowcy z tutejszych ogrodów „Relaks”, jak
i działkowcy z ul. Ogrodowej – Rodzinnego Ogrodu

Działkowego im. T. Kościuszki. W imprezie wzięli udział
m.in.: Antonina Boroń – prezes Okręgowego Zarządu
Opolskiego PZD, członek Krajowej Rady oraz Burmistrz
Olesna Sylwester Lewicki.
Odczytano list prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego
z serdecznymi życzeniami dla Zarządów obu Ogrodów
oraz działaczy i członków – wszelkiej pomyślności, radości zarówno z pracy, jak i wypoczynku na działkach. „Cieszę się – napisał Prezes – że zgodnie z naszą działkową
tradycją, organizujecie w ogrodzie Dzień Działkowca. Takie uroczystości są nie tylko okazją aby docenić pracę Zarządu na rzecz ogrodu i działkowców, ale także służą
integracji naszej działkowej rodziny”.
Sympatycznym akcentem stało się wręczenie branżowych odznaczeń.
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Sylwester Lewicki - Burmistrz Olesna, uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD w Warszawie, wyróżniony został Odznaką za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.
Srebrne Odznaki Zasłużonego Działkowca odebrali: Józef Jaskulski, Edward Sosnowski, Tadeusz Bełkot, Tadeusz Świerk, Włodzimierz Sośniak i Andrzej Harciarek.
Brązowe Odznaki Zasłużonego Działkowca odebrały
22 osoby.
Były też dyplomy i nagrody książkowe.
Prezes Tadeusz Rutko przypomniał, że najstarsze polskie ogrody działkowe mają już 110 lat. ROD im. T. Kościuszki w Oleśnie obchodził swoje 50-lecie w 2009 r.,
w tym czasie ROD „Relaks” świętował 30-lecie. W bieżącym roku w całym kraju obchodzony jest też jubileusz
30-lecia Polskiego Związku Działkowców. W tych latach
nastąpił dynamiczny rozwój ogrodów działkowych. Ogrodzono tereny, wybudowano liczne domy działkowca, sadzono drzewa i krzewy. Dziś działkowcy starają się utrzymać ten potencjał, remontować, konserwować, unowocześniać i dostosowywać do aktualnych potrzeb działkowców i ich rodzin.

W roku ubiegłym oleski „Relaks” został laureatem krajowego współzawodnictwa w kategorii inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Tadeusz Rutko podziękował wszystkim wypróbowanym, niezawodnym i wieloletnim sponsorom, m.in.: prezesowi OSM, prezesowi PSS „Społem”, prezesowi Sp-ni
„Rolnik”, kapitanowi Wojciechowi Wiesze – zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, Firmie
„Rajpol” p. Piotra Antkowiaka (tym razem za podarowanie dla Ogrodów 10 worków wapna).
Na ręce Antoniny Boroń – prezesa Okręgowego Zarządu PZD złożono symboliczny bukiet na 30-lecie Polskiego
Związku Działkowców – 30 róż. Burmistrz Olesna za
wspieranie działalności Ogrodów, otrzymał wielki kosz
wypełniony plonami działkowców.
Burmistrz Sylwester Lewicki, w swym wystąpieniu,
podkreślił znaczenie własnych upraw dla budżetów rodzinnych i walory zdrowotne pracy w ogrodzie.
Świętowanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych, do tańca przygrywała orkiestra, wniesiono też
płonący olbrzymi tort z okolicznościowym napisem.
Ewa Rymarczyk

Brzeziński Informator Samorządowy z dnia 11 sierpnia 2011 r.

XXX-lecie Związku Działkowców
Brzeziński Informator Samorządowy
– rozmowa z Tadeuszem Mańko, członkiem okręgowych i krajowych władz PZD
Polski Związek Działkowców obchodzi w tym roku
XXX-lecie swojego istnienia. O historię tej organizacji oraz

uroczystości związane z jubileuszem zapytaliśmy Tadeusza
Mańko – członka okręgowych i krajowych władz PZD.

BIS: Jak daleko wstecz sięga tradycja organizacji
działkowców?
Tadeusz Mańko: W sensie formalnym Polski Związek
Działkowców został powołany ustawą o pracowniczych
ogrodach działkowych z 6 maja 1981 r. Nie oznacza to,
że przed tą datą działkowcy nie mieli swojej organizacji.
Była taka, choć o ograniczonej suwerenności, a same
ogrody działkowe w Polsce to ponad 100 letnia tradycja.
Zakładano je masowo w miastach już na przełomie XIX i
XX w. Kolejny okres rozwoju to lata międzywojenne. Tuż
po II Wojnie Światowej do bardzo intensywnego powstawania ogrodów przyczynił się dekret rządu z 1946 r. Był
to ruch społeczny, a działki spełniały ważną funkcję w zaopatrzeniu rodzin w żywność. Ruch ogrodnictwa działkowego stracił swą suwerenność wraz z uchwaleniem
ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 9 mar-

ca 1949 r. Ustawa ta podporządkowała ogrodnictwo działkowe związkom zawodowym i w zasadzie rozbiła mozolnie odbudowany ruch przedwojenny.
BIS: Jaka była więc geneza powstania Polskiego
Związku Działkowców?
TM: Od zaborów, poprzez okres międzywojenny, działkowcy zawsze chcieli mieć własną organizację i samodzielnie decydować o własnych sprawach. Wydarzenia
społeczno-polityczne z 1980 r, a szczególnie porozumienia sierpniowe, wyzwoliły inicjatywę usamodzielnienia
się organizacji i działkowców. Determinacja w walce o
swoje prawa, ale też intensywne oraz przemyślane działania organizacyjne i prawne działkowców w całym kraju
doprowadziły do uchwalenia przez Sejm w dniu 6 maja
1981 r. ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
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Na mocy tego aktu powstał Polski Związek Działkowców
jako ogólnopolska, samodzielna i samorządna organizacja działkowców.

dodatkowe źródło przychodu dla rodziny w postaci owoców i warzyw. I to bardzo się liczyło w budżecie każdej
rodziny. Działkowcy nauczyli się racjonalnie zagospodarować swoje działki i prowadzić uprawy w oparciu o wiedzę ogrodniczą, co w efekcie skutkuje obfitymi plonami.
W ostatnich latach nowe pokolenie działkowców zmienia
jednak sposób zagospodarowania działek z produkcyjnych
na wypoczynkowe. Wpływ na ten proces mają zmieniające się warunki życia społeczeństwa, rosnące zapotrzebowanie na wypoczynek w warunkach zieleni i przyrody
oraz lepiej zaopatrzonego rynku. Ogrody działkowe „Bratek” i „Tulipan” wrosły w krajobraz miasta i stały się urządzeniami użyteczności publicznej. Działkowcy z Brzezin
pozyskali też sojuszników we władzach samorządowych
miasta. Efektem było podpisanie aktów notarialnych
i wpis ogrodów w księdze wieczystej - w 1998 r. dla ROD
„Tulipan” i w 2004 r. dla ROD „Bratek”. Uregulowana
jest też sytuacja ogrodów w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta.

BIS: Jakie były dalsze losy organizacji?
TM: Od początku działalności związek musiał sprostać
ogromnemu zapotrzebowaniu na działki, jakie było w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Powszechne braki wszystkiego, co było potrzebne do życia rodzinie,
inflacja, ubożenie społeczeństwa, spowodowało niespotykane dotychczas zainteresowanie działką wśród polskich
rodzin. W tym okresie związek, przy dużej pomocy zakładów pracy i administracji państwowej zapewnił działki w
nowych ogrodach dla ponad 350 tysięcy rodzin, a łączna
liczba działek wzrosła do blisko miliona. Rok 1990 to koniec dynamicznego, ilościowego rozwoju ogrodów, a początek trwającej do dzisiaj walki o ich zachowanie, a także
o zachowanie niezależnej i samodzielnej organizacji działkowców. Szczególnie ostatnie lata należały do najtrudniejszych i najbardziej pracowitych. Były to zabiegi o uchwalenie w 2005 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i następnie jej obrona. Problemem jest też wykreślanie ogrodów z planów zagospodarowania przestrzennego, gdyż są to tereny często atrakcyjne dla inwestorów.
Nie sposób nie wspomnieć, że przy atakach w kraju, nasz
związek uzyskał silną pozycję wśród europejskich organizacji działkowców. Świadczy to o powierzeniu prezesowi
PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu funkcji prezydenta
Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Biuro zrzesza europejskie narodowe organizacje działkowców i zostało utworzone w 1926 r. w Luksemburgu.

BIS: Jakie wydarzenia są związane z jubileuszem
XXX-lecia PZD?
TM: Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców
wezwała wszystkie zarządy ROD, wszystkie struktury
związku do uczczenia 30-lecia PZD. W większości ogrodów będą to wrześniowe tradycyjne dni działkowca i uroczystości okręgowych dni działkowca. Na szczeblu
krajowym w dniu 22 września na warszawskim Torwarze
odbędzie się II Krajowy Kongres PZD w obronie ustawy
o ROD połączony z Krajowym Dniem Działkowca i jubileuszem 30-lecia PZD. Zaplanowano także manifestacje
przed Sejmem i złożenie przesłania do Marszałka Sejmu.
Kongres zgromadzi 4000 delegatów reprezentujących milion działkowców i prawie 5000 rodzinnych ogrodów
działkowych. Uczestniczyć będą przedstawiciele rządu,
posłowie i senatorowie, samorządowcy, przedstawiciele
partii i związków zawodowych oraz dziennikarze z wielu
mediów.

BIS: Jakie znaczenie dla Brzezin mają ogrody działkowe?
TM: Dla miasta istnienie ogrodów jest korzystne, bo samorząd nie ponosi kosztów zagospodarowania i ich utrzymania w przeciwieństwie do wydatków na utrzymanie
parku i skwerów. Korzyści wypływają też dla samych
mieszkańców – ogrody to zieleń o niezwykle urozmaiconym układzie gatunkowym i strukturze, rekreacja i aktywny wypoczynek. Dla Brzezin rodzinne ogrody działkowe
„Bratek” i „Tulipan” to namiastka ogrodów botanicznych
i np.: ogród „Bratek” jest często odwiedzany przez dzieci
z brzezińskich przedszkoli. Działka posiada też niezaprzeczalne walory zdrowotne. Praca fizyczna na działce chroni przed nerwicami, otyłością i chorobami układu
krążenia. W dawnych latach działka była traktowana jako

BIS: Czego w związku z jubileuszem należy życzyć
działkowcom?
TM: Trwania w jedności, wzajemnego szacunku wśród
działkowców seniorów i młodego pokolenia, wszelkiej
pomyślności, zdrowia, spokojnej pracy i wypoczynku ma
działce oraz sojuszników w parlamencie gwarantujących
istnienie ogrodów działkowych w ramach obecnej ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych.
TOM
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Stanowisko ROD „Nasz Ogródek” w Jaśle
DO DELEGATÓW
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Polskiego Związku Działkowców i Gości zaproszonych
na obchody Jubileuszu „30-lecia Polskiego Związku Działkowców”
i Okręgowego Dnia Działkowca 2011 zorganizowanych
w dniu 17 września 2011 r.
Przez Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działowego „Nasz Ogródek” w Jaśle dziękując Zarządowi Okręgowego Zarządu
Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie za możliwość uczestniczenia w tym Święcie zwraca się do wszystkich z apelem o wsparcie działań władz
naszego OZP PZD i KR PZD w utrzymanie naszego wielopokoleniowego majątku. Liczymy, że II Kongres PZD
nakreśli właściwą drogę i procedury ukierunkowujące nasze działania i wypracuje kierunki współdziałania PZD
z Ustawodawcą i samorządami.
Ogródki działkowe to własność społeczna i nie mogą
one byś kartą przetargową kampanii wyborczych poszczególnych partii i ugrupowań. Nadrzędnym celem Kongresu powinno być wypracowanie polityki zaangażowania
w tegorocznych wyborach. Kandydaci do parlamentu winni pamiętać, że jest nas milionowa rzesza i nasze glosy są
im bezwzględnie potrzebne. I nie jest to „coś za coś” – ale
myślenie i działanie przyszłościowe. Obrona istniejącej

Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca
2005 roku pozwala na ochronę tradycji, wspomaga tak obce dzisiaj relacje rodzinne i sąsiedzkie. Przypominamy
o tym, aby uzmysłowić przyszłym decydentom, że do problemu należy podejść z uwagą i troską o to, aby przyjęte
rozwiązania nie były sprzeczne z oczekiwaniami tak dużej i ważnej grupy społecznej. Apelujemy zatem do przyszłych parlamentarzystów, do przedstawicieli administracji rządowej – abyście w swoich działaniach kierowali
się zarówno poszanowaniem prawa, jak i sercem. Zapisy
ustawowe winne być zgodne z Konstytucją RP, ale powinny również uwzględniać specyfikę środowiska, którego
dotyczą. Te warunki tylko pozornie są trudne do pogodzenia, trzeba tylko pamiętać, że ogrody działkowe to nie tylko hektary atrakcyjnych gruntów, ale przede wszystkim
ludzie, którzy je uprawiają.
To całe rodziny i pokolenia
A to Polska właśnie
Zarząd i działkowcy ROD

Jasło, 1 września 2011 r.

• NADESŁANE ŻYCZENIA I GRATULACJE

ROD „Wypalanki” Częstochowa
Pan Prezes Eugeniusz Kondracki
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa
Z okazji trzydziestej rocznicy powstania Polskiego
Związku Działkowców, Zarząd i działkowcy Rodzinnego
Ogrou Działkowego „Wypalanki” składają na ręce Pana
Prezesa najlepsze życzenia.
Ta rocznica to również trzydzieści lat Pańskiego przewodzenia Związkowi. Z tej okazji składamy Panu Prezesowi życzenia wytrwałości i sukcesów zarówno jako
Prezesowi Polskiego Związku Działkowców jak również
w życiu osobistym. Mamy świadomość że w ciągu tych

wielu lat były dla Związku chwile dobre jak i trudne. Mamy również świadomość ile trudu i determinacji włożył
Pan w kierowanie Związkiem.
Życzymy Panu wielu jeszcze sukcesów i wierzymy że
Związek pod Pana kierownictwem dalej będzie się rozwijał a jego przeciwnicy i wrogowie poniosą sromotną
klęskę.
Z okazji tej pięknej rocznicy społeczność działkowców
daje świadectwo jedności i trwania przy Związku który
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jest jedynym gwarantem naszych praw. Panie Prezesie
prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń szczęścia i sukce-

sów dla siebie i trwałości i powodzenia dla Polskiego
Związku Działkowców.
W imieniu Zarządu i działkowców
Prezes ROD „ Wypalanki”
Barbara Powązka

Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux a.s.b.l
Beste Gliickwunsche
zum 30. Verbandsjubilaum
und viel Erfolg fiir die Zukunft.
Warschau 22. September 2011
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C. Zijdeveld

Generalsekretarin
M. Wierich

Vorsitzender
W. Wohatschek

Tłumaczenie:
Najlepsze życzenia z okazji jubileuszu
30-lecia Związku i wielu sukcesów na przyszłość
Warszawa, 22 sierpnia 2011

Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa
Pan
Janusz Moszkowski
Prezes Okręgowego Zarządu PZD
Składam na Pana ręce serdeczne życzenia i gratulacje
z okazji jubileuszu 30 rocznicy powstania Polskiego
Związku Działkowców. Gratuluję Panu oraz całemu Zarządowi, jak również wszystkim pozostałym członkom i
wzorowym działkowcom dorobku w społecznej działalności na rzecz Związku. Przede wszystkim zaś gratuluję
wspaniałych plonów Waszej pracy. Zbiory owoców i warzyw przynoszą z całą pewnością zarówno Państwu jak i
Państwa Bliskim radość i satysfakcję. Zabiegi agrarne i

pielęgnowanie ogrodów to nie tylko wysiłek i praca. To
także źródło przyjemności i możliwość obcowania z przyrodą, choćby nawet w wymiarze mikro. Warto wspomnieć, że obszary działkowe są też szczególnie cenione
przez mieszkańców osiedli blokowych, dla których widok
drzew owocowych, kwiatów oraz dojrzewających warzyw
stanowi miłe urozmaicenie w przestrzeni miejskiej.
Chcę też podkreślić, że poprzez swą działalność dajecie
Państwo wzór dobrych postaw społecznych i obywatel159

skich. Poczucie wspólnoty oraz podejmowanie wspólnych
inicjatyw stanowi dla społeczności lokalnych godzien naśladowania przykład także w innych dziedzinach.
To także dzięki Państwa staraniom i pielęgnowanym
przez Państwo ogródkom, Wrocław posiada swe zielone
płuca, a miła dla oka zieleń daje wytchnienie w betonowo

-industrialnej perspektywie miasta i ubogaca przyrodę
miejskiego krajobrazu.
Proszę przyjąć moje szczególne wyrazy uznania za budowanie szlachetnych więzi społecznych. Życzę wielu
sukcesów, powodzenia, sił i zdrowia, zadowolenia z dokonań oraz wszelkiego powodzenia w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
/-/ Aleksander Marek Skorupa

Wrocław, 26 sierpnia 2011 r.

Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski w Toruniu
Z okazji 30-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowcósw
i kończącej się kadencji 2007–2011
w imieniu organów statutowych Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców
składam
Panu mgr inż. Eugeniuszowi Kondrackiemu
Prezesowi Krajowej Rady Polskiego Z wiązku Działkowców
najserdeczniejsze podziękowania
za wielkie oddanie sprawom 3 milionowej rodzinie działkowej w Polsce.
Wyrażam nadzieję, ze wielkie zaangażowanie Pana Prezesa o zachowanie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, której zapisy pozwalają kontynuować dorobek
naszych dziadków i ojców a wręcz odwrotnie uzmysłowi

decydentom, że tworzenie państwa obywatelskiego nie
może się odbyć bez udziału działkowców. W dowód szacunku i uznania proszę przyjąć życzenia zdrowia, wielu
sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Prezes
/-/ Ryszard Chodynicki

Toruń, 2 czerwca 2011 r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Gdańsku
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa
Aby obyczajom prastarym dać zadość
tudzież pospólstwu wszelakiemu jako wiadomym uczynić,
oznajmiamy iż Prezes Polskiego Związku Działkowców
Waszmość Eugeniusz Kondracki
człek wielkich zasług dla kompanii poczynionych,
czcigodny i szanowany, którego przewagi niezwykłe
wzorem być mogą dla wszystkich,
lat już 30 dla braci naszej pracuje.
Za lata te działkowcy podziękowania mu składają
co na wieczną rzeczy pamiątkę
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spisać kazaliśmy i wszystkim
do wiadomości podajemy.
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
Bogusław Dąbrowski, Elżbieta Senecka, Jolanta Rutkowska, Teresa
Bielicka, Marianna Krawczyk, Urszula Niewińska, Teresa Radomska,
Karol Rozalewicz i Tadeusz Sakowicz.

Dano w Gdańsku, dnia 20 czerwca Roku Pańskiego 2011

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie
Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Dni 27–28 czerwca 1981 roku zapisały się znacząco w
historii polskiego ogrodnictwa działkowego.
Powołanie do życia Polskiego Związku Działkowców
oznaczało zamknięcie rozdziału historii działania ogrodów działkowych w rozproszeniu i o różnym stopniu oraz
formie zorganizowania.
Stworzenie jednolitego systemu na bazie bogatych doświadczeń i tradycji umożliwiło koncentrację sił, środków
i procesów decyzyjnych w celu racjonalnego i efektywnego gospodarowania potencjałem materialnym i osobowym.
Oceniając z pozycji minionego 30-lecia funkcjonowania Polskiego Związki Działkowców należy podkreślić,
że Związek dobrze służył i służy rodzinom działkowców
i ogrodom.
Miniony okres umożliwił umocnienie i rozwój ogrodów
działkowych spełniając społeczne oczekiwania i zapotrze-

bowanie na tego rodzaju sposobu na życie.
Chwała inicjatorom, chwała organizatorom Związku.
Panu składamy dzisiaj gratulacje sukcesu na miarę historii. Od początku istnienia Związku, stoi Pan na jego czele, kierując nim mądrze i skutecznie, omijając przeszkody
i zagrożenia.
Dzisiaj jest Pan szczególnie niezbędny Związkowi w sytuacji ogromnego zagrożenia dla dorobku całego ogrodnictwa działkowego.
Życzymy Panu zdrowia i sił do tej wyczerpującej walki
o prawa i byt dla działkowców.
Za to, co Pan zrobił w tych 30 latach dla nas działkowców składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania.
Niech Związek się ostoi, niech się rozwijają rodzinne
ogrody działkowe z pożytkiem dla działkowców i społeczeństwa każdego regionu w kraju.
W imieniu działkowców szczecińskiego okręgu
PZD w Szczecinie

Prezes Okręgowego Zarządu
/-/ mgr Tadeusz Jarzębak

Dyrektor Okręgowego Zarządu
/-/ mgr inż. Tomasz Olkuski

Szczecin, 21 czerwca 2011 r.

Olgierd Kownacki z Kołobrzegu
Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
w Warszawie
Szanowny Panie Prezesie,

wadzenie naszego Związku do prawie miliona członków,
za zorganizowanie pozarządowej organizacji posiadającej
niezależność i samorządność, za znaczny rozwój ogrodów
działkowych w Polsce, za skuteczną walkę z naszymi

Z okazji obchodu 30 rocznicy powstania Polskiego
Związku Działkowców, jako długoletni kołobrzeski działkowiec składam Panu serdeczne podziękowania za dopro161

przeciwnikami o utrzymanie Związku i bytu działkowców. To wszystko osiągnął Związek pod Pana kierownictwem. Życzę Panu, aby w przyszłości starczyło zdrowia
i wytrwałości w dalszej walce w obronie naszej ustawy
i rodzinnych ogrodów działkowych, a taka wałka jak po-

kazuje rzeczywistość, będzie potrzebna.
Wierze jednak, jak znakomita większość kołobrzeskich
działkowców, ze Polski Związek Działkowców pod Pana
kierownictwem będzie dalej istnieć i szerzyć ideę ponad
stuletniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Długoletni kołobrzeski działkowiec
Olgierd Kownacki

Kołobrzeg - czerwiec 2011 r.

30 lat naszego Związku
Jest w kraju Polski Związek Działkowców, Który zrzesza prawie milion członków.
Już 30 lat istnieje, I jeszcze długo istnieć ma nadzieję. Związek ten przez Sejm powołany,
Jest już w całej Europie znany,
Jako największa w Polsce organizacja pozarządowa,
Mająca za cel - ogrodnictwo działkowe.
Od 30 lat posiada status niezależności,
Cieszy się również z własnej samodzielności.
Przez 30 lat intensywnie pracowała,
I nowe tereny pod ogrody zdobywała,
Które szybko i sprawnie zagospodarowywała,
I działkowcom do użytkowania przekazywała.
W naszych działkowcach tkwi wielka siła,
Otrzymane działki, jako nieużytki w piękne sady zamienili,
Ze swej pracy i wypoczynku na nich się cieszyli.
Radość jednak długo nie trwała, Gdyż niektórym osobom działalność Związku nie odpowiadała.
Likwidować Związek i ogrody próbowali,
Projekty nowych ustaw o ogrodach opracowywali,
I uchwalenia ich przez Sejm oczekiwali.
Nic jednak z tego nie skorzystali.
Zmiany naszej Ustawy nie uzyskali.
Likwidacji Związku również nie doczekali,
Gdyż kierownictwo Związku tak pracą pokierowało,
Że walkę z przeciwnikami, jak dotychczas, wygrało.
Los dalszy istnienia ogrodów jest jednak nieznany,
Gdyż nowe ataki na naszą organizację mamy.
Polscy działkowcy są jednak przekonani,
Że przeciwnicy ogrodnictwa działkowego zostaną pokonani.
Wierzą, że wszystko, co możliwe dokona Krajowa Rada,
Aby uchronić swoich członków od zagłady.
Olgierd Kownacki
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ROD „Zalesiany” w Białymstoku
Szanowny Pan Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Mgr Eugeniusz Kondracki
w Warszawie
Ogród „Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej powstał
w 1979 roku w strukturze pracowniczych ogrodów działkowych, podległych związkom zawodowym. Działkowcy
tego ogrodu pamiętają jak w 1980 r. powstawały samorządy studenckie oraz pracownicze samorządy na uczelniach. Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych z
6 maja 1981 r. była kolejnym olbrzymim sukcesem, bo
uruchamiała samorząd w ogrodach działkowych.
Na mocy tej ustawy 28 czerwca 1981 r. powstał Polski
Związek Działkowców i to on otrzymał osobowość praw-

ną i samodzielność bez żadnych warunków. Związek stał
się nadzieją na spokojny i trwały rozwój ogrodów działkowych w Polsce.
Z okazji jubileuszu XXX-lecia PZD na ręce Pana Prezesa Związku Zarząd ROD „Zalesiany” składa najlepsze życzenia Krajowemu Kierownictwu oraz pracownikom
Krajowej Rady – wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji z pracy na rzecz pięknych polskich ogrodów
działkowych.
Z poważaniem

Prezes Zarządu
/-/ Zbigniew Jerzy Hirsz

Wiceprezes Zarządu
/-/ Halina Malej

Białystok, 27 czerwca 2011 r.

Krajowa Komisja Rozjemcza w Warszawie
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa
Powołanie do życia Polskiego Związku Działkowców
ustawą z dnia 6 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych zapisało się złotymi zgłoskami w historii PolskiegoOgrodnictwa Działkowego. Mocą tej ustawy
powstała organizacja skupiająca w swych szeregach ludzi, których łączy zamiłowanie do pracy i aktywnego wypoczynku w ogrodach działkowych.
W okresie minionych 30 lat Polski Związek Działkowców dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu zarówno
szeregowych członków jak i kierownictwa PZD, przyczynił się do znacznego rozwoju ogrodnictwa działkowego
w Polsce. Powstało wiele nowych ogrodów, a już istniejące wypiękniały i stały się oazami zieleni w wielu miastach
i miasteczkach. Nie obyło się w tym okresie bez walki

o utrzymanie ruchu związkowego. Dzięki dużemu zaangażowaniu i umiejętnemu kierowaniu Związkiem przez Krajową Radę PZD pod przewodnictwem Prezesa Eugeniusza
KONDRACKIEGO, Związek nadal istnieje i mimo przeciwności działa w interesie i dla ogólnego dobra swych
członków - użytkowników działek.
Z okazji jubileuszu XXX-lecia PZD Panu Eugeniuszowi KONDRACKIEMU Prezesowi Polskiego Związku
Działkowców oraz wszystkim działkowcom – członkom
Związku, Krajowa Komisja Rozjemcza PZD składa najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji z pracy na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych.
Członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej

Członkowie KKR:
/-/ Jan Kaczmarzyk
/-/ Robert Mirosław Klimaszewski
/-/ Tadeusz Mańko
/-/ Zofia Paderewska
/-/ Józef Pietrzak
/-/ Józef Pisarski

Z-ca Przewodniczącego KKR:
/-/ Jerzy Grajek
/-/ Zbigniew Maliszewski
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PrzewodniczącA
/-/ Olga Ochrymiuk

ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni
Szanowny Pan
mgr inż. Eugeniusz Kondracki
Prezes Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie!

i rzetelnej pracy na rzecz polskich działkowców. Nasz Polski Związek Działkowców kierowany przez Pana jest na
przekór wszystkim pseudo naprawiaczom i pseudo uzdrowicielom silną i zintegrowaną organizacją społeczną, która właściwie spełnia swoją ustawową rolę chroniąc i zapewniając pomoc dla najuboższych warstw lokalnych społeczności.
Działkowcy wiedzą, że Pana wysiłek dla zachowania
istniejącego stanu prawnego, zachowania w jedności ruchu ogrodnictwa działkowego, jego dorobku i znaczenia
dla polskiego społeczeństwa skutkuje faktem, iż nadal
obowiązuje nasza dobra i sprawdzona w codziennej praktyce ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku.

W związku z przypadającym w dniu 28 czerwca 2011 r.
jubileuszem 30-lecia naszego Polskiego Związku Działkowców przekazujemy nasze serdeczne gratulacje i pozdrowienia. Prosimy jednocześnie przyjąć od braci
działkowej naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.
kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni podziękowania
za dotychczasową działalność Krajowej Rady PZD
w obronie niezależności, samodzielności i samorządności
naszego Związku oraz przeciwstawianiu się wszelkim nieprzemyślanym inicjatywom legislacyjnym zmierzających
do likwidacji naszego Związku i naszych Ogrodów.
Szczególne słowa uznania kierujemy do Pana, bowiem
30 lat naszej społecznej organizacji to lata Pana wytężonej

Z wyrazami poważania i szacunku
Prezes ROD
/-/ Józef Matwies

Przew. Komisji Rewizyjnej ROD
/-/ Bogusław Dąbrowski

Przew. Komisji Rozjemczej ROD
/-/ Kazimierz Majna

Gdynia, 28 czerwca 2011 r.

Zarząd ROD „Zdrowie” Warszawa
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Eugeniusz Kondracki
Podziękowania
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zdrowie”
z okazji 30-lecia Polskiego Związku Działkowców składa
Prezesowi Związku, Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu
serdeczne podziękowania za jego wytężoną pracę, jednocześnie życząc dużo zdrowia siły i wytrwałości oraz skutecznej walki z przeciwnościami na swojej drodze, które
zagrażałyby ogrodnictwu działkowemu.

My działkowcy natomiast, żeby nie stwarzać dodatkowych problemów Związkowi, postaramy się zadbać
o nasz Ogród i działki przestrzegając przy tym wszystkich
przepisów związanych z użytkowaniem działek.
Jednocześnie Zarząd, z okazji jubileuszu 40-lecia ROD
„Zdrowie” dziękuje Panu Prezesowi za ufundowany puchar i dyplom dla naszego Ogrodu.
Z poważaniem

Sekretarz
/-/ Teresa Tymińska

Z-ca Prezesa
/-/ Danuta Parcia

Członek Zarządu
/-/ Stanisław Kober
Warszawa, 30 sierpnia 2011 r.
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Prezes
/-/ Krzysztof Podlewski

Skarbnik
/-/ Barbara Dolecka

Podziękowanie ROD im. Jana Kasprowicza w Tczewie
Pan Prezes
Eugeniusz Kondracki
Krajowej Rady PZD
Warszawa
Podziękowanie
Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Jana
Kasprowicza w Tczewie w imieniu własnym, Komisji Statutowych Ogrodu, oraz działkowców składa tą drogą na
ręce Pana Prezesa serdeczne podziękowania za wspieranie

nas w organizowaniu obchodów 100-lecia powstania
Ogrodu i XIX- tych Dożynek Działkowych, a przede
wszystkim za ufundowanie pucharu i dyplomu uznania
dla naszego Ogrodu.Dziękujemy.
Z wyrazami Szacunku
Za Zarząd

Prezes
/-/ Wiesław Mitura

Sekretarz
/-/ Ryszard Otremba

Tczew, 29 sierpnia 2011 r.

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w Białymstoku
Pan Prezes Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
Z okazji jubileuszu 30-lecia powołania Polskiego
Związku Działkowców, na ręce Pana Prezesa Okręgowy
Zarząd Podlaski PZD w Białymstoku składa gratulacje
i najlepsze życzenia kierownictwu oraz pracownikom
Krajowej Rady wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia oraz
satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz obrony
Związku i coraz piękniejszych polskich ogrodów działkowych.
Powołanie przed 30 laty na mocy ustawy z dn. 28
czerwca 198l r. Polskiego Związku Działkowców było
zwieńczeniem wieloletnich dążeń i podejmowanych działań ogrodów i ogółu działkowców na rzecz otrzymania
osobowości prawnej oraz samodzielności i samorządności
w funkcjonowaniu ogrodów działkowych i reprezentującego ich Związku.

To dzięki tej ustawie w latach 60-tych ubiegłego wieku
nastąpił dynamiczny rozwój ilościowy i jakościowy ogrodów działkowych, zaspokajających oczekiwania wielu
polskich rodzin, zwłaszcza gorzej sytuowanych.
Niestety sytuacja taka trwała niespełna 10 lat. Od 21 lat
do dzisiaj toczy się walka nie tyle o rozwój, ale o zachowanie istniejących ogrodów, o zachowanie praw działkowców, o istnienie niezależnej, samorządnej i samodzielnej organizacji działkowców – PZD.
W tej walce uczestniczą sami działkowcy, ogrody
i struktury Związku, którymi kieruje od wielu lat Pan Prezes. Przed zbliżającym się Krajowym Zjazdem Polskiego
Związku Działkowców życzymy Panu Prezesowi dalszego kierowania Związkiem i prowadzenie skutecznej obrony działkowców, ogrodów i Związku.
Z poważaniem

Prezes OZP PZD
/-/ mgr Andrzej Bojko

Białystok, dnia 1 lipca 2011 r.
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Sekretarz OZP PZD
/-/ mgr Aleksander Pugacewicz

Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie
Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada

Gratulacje z okazji 30-lecia
Polskiego Związku Działkowców
W dniu 28 czerwca 2011 roku minie 30 lat od Zjazdu,
który uchwalił statut PZD i dokonał wyboru Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji
Rozjemczej. Od powołania tych organów rozpoczęło się
działanie PZD zgodnie z uchwaloną wcześniej ustawą
z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych. Pojawienie się w życiu naszego społeczeństwa samodzielnej i samorządnej organizacji działkowców miało
olbrzymi wpływ na dynamiczny rozwój ogrodów działkowych a także znaczne zwiększenie zainteresowania ruchem działkowym. Powołanie do życia samodzielnej i
samorządnej organizacji było więc długo oczekiwanym
efektem dążeń wielu działaczy od czasów przedwojennych. Funkcjonowanie ponad pięciu tysięcy ogrodów z
prawie milionem działek służących rodzinie jako miejsce
wysiłku fizycznego ale także rekreacji i rehabilitacji,
kształtowania estetyki otoczenia mieszkańców miast, budowania więzi społecznych między pokoleniami realizującymi to samo szlachetne hobby prowadzenia upraw,
wyszukiwania najpiękniejszych roślin, malarskie ich komponowanie w przestrzeni ogrodu, korzystanie z osiągnięć
naukowych i praktycznych wiadomości bezpośrednio od
kolegów, z wydawnictw związkowych i fachowej literatu-

ry. To wszystko przyniosła konsolidacja ruchu działkowego w PZD. I twórcze działania samorządnych struktur.
Osiągnięcia są wszędzie w ogrodach widoczne. Dalsze
pragnienie w kierunku utrzymania ogrodów i PZD są w
społeczeństwie bardzo powszechne. Stąd i walka o ich
utrzymanie w stanie niezmiennym jest tym bardziej nasilana. Gratulacje należne za te osiągnięcia kierujemy do
wszystkich działkowców, ale także do mądrego kierownictwa na szczeblu krajowym oraz okręgowym. Gratulując dotychczasowych osiągnięć kierujemy wyrazy
wdzięczności i podziękowania pod adresem Krajowej Rady i osobiście Prezesa PZD pana Eugeniusz Kondrackiego za nieustępliwe stanowisko wobec wszelkich zakusów
likwidacyjnych ze strony różnych władz w stosunku do
ogrodów i PZD.
Trzydzieści lat owocnej działalności Krajowej Rady
oraz Krajowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej dobrze
zapisało się w historii ruchu działkowego w Polsce, dlatego wyrażając uczucia działkowców życzymy dalszych
sukcesów w pracy statutowej, w walce o obronę podstaw
prawnych naszego działania oraz na przyszłe lata spokojnych i radosnych dni w naszej organizacji i w naszych
ogrodach.
Za prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie
Prezes OZ
/-/ Stanisław Chodak

Lublin, dnia 25 czerwca 2011 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku
Szanowny Pan
mgr inż. Eugeniusz Kondracki
Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa
Szanowny Panie Prezesie!

rujemy nasze serdeczne życzenia i gratulacje.
Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD wraz
z Przewodniczącymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej
i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku, biorą-

Z okazji przypadającego w 2011 roku jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku Działkowców na Pana ręce dla
Krajowej Rady PZD i pracowników Biura KR PZD kie166

cy udział w statutowym posiedzeniu w dniu 26 lipca 2011 r.
stwierdzają, że bez dotychczasowej działalności Krajowej
Rady PZD w obronie niezależności, samodzielności i samorządności Związku oraz trwania w jedności nie byłaby
możliwa obrona działkowców i Ogrodów przed zakusami
likwidacji naszego społecznego ruchu.
Szczególne słowa uznania i podziękowanie kierujemy do
Pana, który przez te 30 lat z naszej działkowców woli stoi
na czele Polskiego Związku Działkowców kierując nim
z wielkim oddaniem, poświęceniem i zaangażowaniem.
Z okazji jubileuszu uczestnicy posiedzenia przekazują
Panu nasze szczere i serdeczne podziękowanie za wszystkie lata działalności dla wyłącznego dobra członków naszego Związku.
Mijająca kolejna kadencja była i jest nadal czasem wal-

ki o ogrody działkowe i Naszą Ustawę o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku.
W tej walce również działkowcy Okręgu Gdańskiego
zawsze mogli liczyć na Pana pomoc i zaangażowanie.
Dzisiaj ma Pan i Krajowa Rada PZD szczególne prawo
do odczuwania satysfakcji z dobrze spełnionej służby dla
dobra społeczności działkowych.
Życzymy, aby radość z dotychczasowych osiągnięć pozostała dla Pana i Krajowej Rady PZD źródłem inspiracji
do dalszej działalności dla dobra działkowców, Ogrodów
i Związku.
Prosimy przyjąć także nasze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
Z wyrazami szacunku i poważania
Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD
w Gdańsku

Sekretarz OZ PZD
/-/ Waldemar Lewandowski

Wiceprezes OZ PZD
/-/ Jan Dawidowicz

Prezes OZ PZD
/-/ Czesław Smoczyński

Skarbnik OZ PZD
/-/ Wojciech Pera
Członkowie:
/-/ Maria Domalewska
/-/ Stanisław Dominiak
/-/ Wiesław Dziwosz

/-/ Zdzisław Kamiński
/-/ Stanisław Kasperek
/-/ Henryk Kostro
/-/ Jan Kowalski.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD
/-/ Józef Pisar

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
/-/ Bogusław Dąbrowski

Gdańsk, dnia 26.07.2011 r.
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Zarząd ROD „Wrzos” w Mostkach
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Pan Eugeniusz Kondracki
W imieniu Zarządu oraz członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WRZOS” w Mostkach, gm. Włocławek
pragnę poinformować Pana, że my również w bieżącym
roku obchodzimy Jubileusz 30-lecia istnienia ogrodu, tak
jak świętuje to Polski Związek Działkowców.
Pozwoli Pan, że z tej okazji złożę serdeczne gratulacje,
podziękowania oraz życzenia dalszej owocnej działalności w dotychczasowych strukturach organizacyjnych naszego Związku.
Jednocześnie informuję, że nasz podmiejski ogród działkowy wyposażony jest w więcej niż podstawowe urządze-

nia infrastrukturalne. Posiadamy oświetlenie nie tylko altan, ale i alejek ogrodowych, sieć wodociągowo-kanalizacyjną, plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i zaawansowane prace przygotowawcze do budowy własnej oczyszczalni ścieków.

Panie Prezesie,
O ile jest to możliwe, to bardzo serdecznie zapraszam na
nasze jubileuszowe uroczystości, które odbędą się w dniu
30 lipca br. o godz. 17-tej na terenie naszego ogrodu.
Z poważaniem
Prezes
/-/ Maciej Łuczak

Włocławek, dnia 12 lipca 2011 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze
Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie!

trzydziestoletniego funkcjonowania osiągnął kilka ważnych celów:
• skupił w swoich szeregach pasjonatów zieleni i miłośników aktywnego spędzania wolnego
• zintegrował rodziny działkowe wokół realizowania
wspólnych ważnych zadań i stał się organizacją wspierającą budowę społeczeństwa obywatelskiego,
• z pełną determinacją doprowadził do stworzenia prawnych podstaw funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem praw działkowców.
Bez istnienia silnej organizacji związkowej osiągnięcia
polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego, z których dziś
możemy być dumni, nie byłyby możliwe. W roku jubileuszu nie zapomnimy o tej szczególnej roli, jaką nasz Związek spełnił stając do walki o utrzymanie ruchu ogrodnictwa działkowego, o zachowanie ustawy o ROD i praw
działkowców oraz przeciwstawiając się próbom likwidacji PZD. Ponad dwudziestoletnia walka o ogrody działkowe to więcej niż połowa historii naszej organizacji od roku
1981. Trzeba było ogromnej wytrwałości i umiejętności
zjednoczenia wszystkich sił, aby obronić się przed wszelkimi zamiarami zniszczenia naszego dorobku - dorobku
pokoleń i tysięcy działkowców.
Widzimy w tym zasługę Polskiego Związku Działkowców - Krajowej Rady PZD i jej Prezydium. Szczególnie
jednak doceniamy osobisty udział Pana, Panie Prezesie,

Jako delegaci obradujący na VII okręgowym Zjeździe
PZD, w imieniu działkowców okręgu zielonogórskiego,
kierujemy na Pana ręce serdeczne pozdrowienia – dla Pana osobiście oraz dla całej Krajowej Rady PZD i pracowników KR.
Okazja po temu jest wyjątkowa. 28 czerwca br. minęła
trzydziesta rocznica powstania Polskiego Związku Działkowców – ogólnopolskiej samorządnej organizacji działkowców. Doceniamy ten fakt nie tylko dlatego, że zakończył on pewien etap w historii naszego ruchu, ale także
dlatego, że w okresie odzyskiwania wolności również
działkowcy otrzymali szansę samodzielnego decydowania o własnych sprawach. W ciągu trzydziestu lat staliśmy
się prawie milionową organizacją. Nasze ogrody nie tylko zwiększyły się liczebnie. Dzięki dynamicznie prowadzonym inwestycjom dysponują zmodernizowaną i unowocześnioną infrastrukturą, przez co w swoich środowiskach pełnią prawdziwie ważną społeczną rolę, bo są
miejscami wypoczynku setek rodzin, wzbogacają domowe budżety, stanowią też oazy zieleni, której tak brakuje
w miastach.
Ten niezwykły rozwój rodzinnych ogrodów działkowych wyraźnie zaświadcza, że są one społecznie potrzebne, że bez nich życie wielu ludzi stałoby się uboższe
i smutne, Polski Związek Działkowców w ciągu swojego
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w budowaniu Związku i w jego obronie. Konsekwencja,
z jaką wypełniał Pan swoje obowiązki od początku istnienia Związku, niezwykła aktywność i inspirowanie rozwoju ogrodów, a także determinacja w ich utrzymaniu również
na nas działała mobilizująco i wyzwalała inicjatywy.
Właśnie za to szczerze dziękujemy i gratulujemy sukcesów, których jest Pan Inicjatorem i współtwórcą.

niu rodzinnych ogrodów działkowych i Związku. Na
działkowców z okręgu zielonogórskiego może Pan jak zawsze liczyć. Życzymy Panu, Panie Prezesie, a za Pana pośrednictwem Krajowej Radzie i jej Prezydium, kolejnych
sukcesów w pracy dla dobra naszej organizacji I zadowolenia z ich osiągania. Przekazujemy również podziękowania i życzenia pracownikom biura KR. Wysoko sobie
cenimy życzliwą pomoc w wyjaśnianiu i interpretowaniu
prawnych zawiłości wynikających z dokumentów przygotowywanych przeciwko Związkowi, co pomogło nam
rzetelnie Informować o aktualnej sytuacji w PZD.
Wraz z podziękowaniami i gratulacjami prosimy przyjąć, Panie Prezesie, życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej
osobistej pomyślności.

Szanowny Panie Prezesie!
Mamy świadomość, że przed nami jeszcze trudna droga. Świadczą o tym ostatnie wydarzenia, w tym zwłaszcza
zagrożenia wynikające ze skierowania ustawy o ROD do
Trybunału Konstytucyjnego. Pragniemy zadeklarować naszą dalszą aktywność w budowaniu jedności, w utrzyma-

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Jan Majewski

Przewodniczący Zjazdu
/-/ Jan Gwóźdź

Zielona Góra, 9 lipca 2011 roku

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w Warszawie
Szanowny Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie,

Pomimo wygranej bitwy, wojna jeszcze się nie skończyła. Pojawiło się nowe zagrożenie wywołane wnioskiem
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego złożonego do Trybunału Konstytucyjnego. Ten pierwszy krok wywołał lawinę negatywnych działań i ataków na Związek i naszą
Ustawę. Wokół nich gromadzą się jak sępy wrogowie
Związku. Wiemy, że walka będzie trudna i musimy silnie
zewrzeć szeregi działkowców. Liczymy w tej walce na
rozsądek i doświadczenie Pana Prezesa. Sami deklarujemy
aktywność i poparcie.
Składamy podziękowania za lata Pana wytężonej i rzetelnej pracy dla działkowców , dzięki której Związek stał
się nadzieją na spokojny i trwały rozwój ogrodów działkowych. Życzymy sukcesów wytrwałości i sił w dalszej walce o Ustawę, Związek i ogrody.
Jest Pan niezbędny dla Związku i działkowców w sytuacji ogromnego zagrożenia, które może spowodować upadek całego ogrodnictwa działkowego.

Z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców, Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, składa na ręce Pana Prezesa gratulacje
i najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia oraz satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz
obrony Związku.
Minione trzydziestolecie to okres wytężonej pracy skutkującej znaczącym rozwojem ruchu działkowego w Polsce. Jednak, szczególnie w ostatnich latach to czas gdzie
do głosu dochodzą wrogowie Związku, stwarzający poważne zagrożenie dla Ustawy o ROD, a tym samym dla
ogrodów i działkowców. Nie do przecenienia jest udział
Pana Prezesa w walce o zachowanie naszej Ustawy. Dzięki Panu Prezesowi odnieśliśmy szereg sukcesów, należy
wspomnieć tylko Pierwszy Kongres Działkowców, po
którym Sejm RP odrzucił projekt ustawy PiS, stanowiącej najwyższe zagrożenie dla ruchu działkowego. Za to
członkowie Związku dziękują Panu Prezesowi.

W imieniu Prezydium
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego
Związku Działkowców
Skarbnik
/-/ Stanisław Zawadka
Warszawa, 26 lipca 2011 r.

Sekretarz
/-/ Andrzej Cwojdziński
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Prezes
/-/ Grażyna Franke

ROD im. Mieszka I w Szczecinie
Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie

działkowców – PZD. W tej walce ma Pan duże poparcie
wśród działkowców. Pokazał to zwołany przez Pana
I Kongres Polskiego Związku Działkowców w obronie
ustawy z 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Za to wszystko dziękuję Panu, Życzę dużo dobrego zdrowia, oby starczyło go na dalsze lata w walce
o przyszłość ogrodów i Polskiego Związku Działkowców,
który dobrze służy działkowcom i ogrodom. Wszystkiego
Najlepszego.

Z okazji Jubileuszu 30-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców w imieniu działkowców Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. Mieszka I w Szczecinie składam Panu serdeczne gratulacje i podziękowania za aktywną pracę w tworzeniu historii 30 - lecia PZD. Był to trudny
okres wytężonej pracy. Walki o samorządność, o niezależność ruchu ogrodnictwa działkowego od związków zawodowych. Od 21 lat odpieranie ataków na ogrody i własność działkowców, o istnienie samodzielnej organizacji

W imieniu działkowców
Prezes
/-/ Józef Kościółek

ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie
Szanowny Pan Prezes
mgr inż. Eugeniusz Kondracki
oraz
Pracownicy Krajowej RadyPZD
Warszawa
Szanowni Państwo,

Związku.
Mamy nadzieję, że Pan Prezes w dalszym ciągu, pomimo rzucania kłód pod nogi, tak jak od wielu lat będzie
obierał słuszny kurs „naszego statku”, i trzymał ster bez
przeszkód dla pożytku i ku uciesze wszystkich działkowców, czego Panu Prezesowi oraz współpracownikom Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, Serdecznie
Życzymy.

W związku z obchodami 30-lecia powołania Polskiego
Związku Działkowców, Zarząd oraz działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Leśna Dolina” w Kwidzynie,
składają Panu Prezesowi Związku, oraz pracownikom
Krajowej Rady PZD jak najlepsze życzenia wżyciu osobistym, zdrowia, oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej z osiągnięciami jak najlepszych wyników dla naszego

W imieniu Zarządu oraz działkowców
ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie
Prezes Zarządu ROD
/-/ Andrzej Jancz
Kwidzyn - lipiec 2011 r.

Zarząd ROD im. M. Kopernika w Krotoszynie
Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Z okazji jubileuszu XXX-lecia Polskiego Związku
Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie i działkowcy ogrodu, składają najlepsze życzenia Zarządowi Krajowej Ra170

dy oraz pracownikom Krajowej Rady – wszelkiej pomyślności, zdrowia i zadowolenia z pracy na rzecz ogrodów
działkowych.
Życzymy Panu zdrowia do walki o prawa i byt działkowców. Liczymy, że pod pana kierownictwem Polski Związek Działkowców się obroni i będzie dalej istniał i szerzył
ideę wieloletniej tradycji ogrodnictwa działkowego.

Jednocześnie informujemy, że w naszym ogrodzie obchodzimy w dniu 23 lipca 2011 r. 55-lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego, które to obchodu
połączyliśmy z obchodami XXX-lecia PZD i „Dniem
Działkowca 2011 roku”. Na obchodach tych podkreśliliśmy zasługi Polskiego Związku Działkowców i osobiście
Pana Prezesa w rozwój ogrodnictwa działkowego.
Z działkowym pozdrowieniem
Wiceprezes
/-/ Bogdan Siberna

Prezes Zarządu
/-/ Józef Kościelny

Krotoszyn, dnia 23 lipca 2011 r.

ROD im. Tysiąclecie w Częstochowie
Szanowny Pan
mgr inż. Eugeniusz Kondracki
Prezes Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
w Warszawie
Panie Prezesie:

celu dla dobra wszystkich działkowców i ich rodzin. Szanujemy Pańską determinację w kierowaniu Związkiem
i w walce w obronie praw działkowców.
Życzymy Panu - Panie Prezesie wielu dalszych sukcesów w kierowaniu Związkiem, zachowania zdrowia osobistego i zapału do dalszej pracy w kierowaniu Związkiem.

Z okazji 30-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców i dobiegającej końca kadencji na lata 2007–2011
– zechce Pan przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za
wieloletni owocny wkład pracy na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce od wdzięcznych działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Tysiąclecie”
w Częstochowie. Doceniamy Pański upór w dążeniu do

W imieniu Działkowców ROD
im. Tysiąclecie w Częstochowie
Zarząd ROD i Komisje Statutowe
Częstochowa, 7 lipca 2011 r..

Okręgowy Zarząd PZD w Częstochowie
Szanowny
Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie,

pomyślności proszę przekazać członkom Krajowej Rady
Związku i wszystkim polskim działkowcom.
Uchwalenie przez Sejm Rzeczpospolitej ustawy w dniu
6 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych
miało dla całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce ogromy wpływ i było oczekiwane przez naszych

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w
Częstochowie z okazji 30 rocznicy powstania Polskiego
Związku Działkowców przesyła panu najlepsze życzenia
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i
społecznym. Za Pana pośrednictwem życzenia wszelkiej
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członków od czasów przedwojennych. Działkowcy i ich
związek jako samorządna i samodzielna organizacja społeczna od trzydziestu lat dobrze służy milionowej rzeszy
hobbystów, którzy swoją pracę społeczną oddają na rzecz
innych użytkowników działek, w rodzinnych ogrodach
działkowych oraz lokalnej społeczności poprzez tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Rodzinne ogrody działkowe realizują zadania na rzecz
swoich małych ojczyzn poprzez kształtowanie estetyki
otoczenia naszych miast i osiedli. Ogrody to miejsce wypoczynku, rehabilitacji mieszkańców lokalnej społeczności, produkcji warzyw i owoców dla najmłodszych jak,
również miejsce rodzinnych spotkań na łonie natury tak,

bardzo potrzebnych rodzinie w obecnych czasach. Działania te skonsolidowały ruch ogrodnictwa działkowego pod
Pana przewodnictwem.
Gratulacje za trzydzieści lat przewodnictwa ruchowi
ogrodnictwa działkowego to wyraz naszej wdzięczności i
podziękowania dla Pana za trud i dążenie do obrony ruchu
ogrodnictwa działkowego przed kolejnymi zakusami.

Szanowny Panie Prezesie,
wyrażając wolę i uczucia naszych członków życzymy
Panu dalszych sukcesów w pracy i walce o należne prawa
Polskich Działkowców.

Częstochowa, 29 lipca 2011 r.

Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu
Szanowny Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Ruch – ogrodnictwa działkowego w październiku 1980 r.
uzyskał samodzielność i niezależność. Powstał na mocy
ustawy z dnia 6 maja l9Slv. o pracowniczych ogrodach
działkowych Polski Związek Działkowców do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków wynikających z użytkowania działek w ogrodach działkowych.
Dziewiąty Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 28 czerwca 198l r. powierzył Panu zaszczytną funkcję Prezesa Polskiego Związku Działkowców. Pod Pana kierownictwem
nastąpił największy w historii ogrodnictwa działkowego
w Polsce rozwój ogrodów działkowych w kraju i w poszczególnych okręgach. Te ogromne osiągnięcia zjednoczyły działkowców wokół organów Polskiego Związku
Działkowców i przyniosły Panu ogromną popularność
i uznanie działkowców. W związku z Jubileuszem XXXlecia Polskiego Związku Działkowców oddajemy Panu naszemu przywódcy – legitymującego się Jubileuszowym
stażem, gratulacje i honory za mądre i skuteczne kierowanie tak ogromną, prawie milionową organizacją związkową, za skuteczną walkę z naszymi przeciwnikami o utrzy-

manie Związku i bytu działkowców, za obronę naszej niezależności, samodzielności i samorządności.
Mamy świadomość, że gdyby nie istniała pełna integracja milionowej rodziny działkowej wokół wspólnych celów i swojego Związku nie byłaby możliwa obrona ogrodów działkowych przed likwidacją i obroną naszej ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych. Tylko razem skonsolidowani wokół idei i celów ogrodnictwa działkowego jesteśmy w stanie obronić się i dalej rozwijać się dla obecnych i przyszłych pokoleń rodzin działkowych. Panie Prezesie - Panu należą się najpiękniejsze słowa podziękowania i uznania, dzięki Panu nasze ogrody i Związek cieszą
się olbrzymim poparciem społecznym i zaufaniem, dzięki Panu tworzymy wielką rodzinę działkową, o którą będziemy wspólnie walczyć z udziałem 40 tysięcznej społeczności działkowej okręgu opolskiego.
Życzymy Panu długich lat życia w zdrowiu, dużo satysfakcji z efektów swojej działalności i wiary, że wspólnymi siłami potrafimy osiągnąć cele, o które tak długo
wałczymy.
Z wyrazami szacunku
Członkowie Prezydium OZO PZD w Opolu

Opole, 29 lipiec 2011 r.
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Okręgowy Zarząd PZD w Krakowie
Szanowny Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa
Z okazji XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
przekazujemy gratulacje za trud, wytrwałość, wielką wolę walki o prawa działkowców oraz wkład pracy w budowanie kształtu organizacji, która porządkuje ogrodnictwo
działkowe w Polsce. II Kongres PZD niech będzie przekazem naszych dążeń, determinacji i wiary w to, że działko-

wiec to siła. Życzymy Panu, wszystkim członkom i pracownikom Krajowej Rady pomyślności w osiąganiu celu
jakim jest stabilność i bezpieczeństwo ogrodów.
Prosimy przyjąć także życzenia zdrowia, wielu sukcesów i pomyślności w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD

Kraków, 24 lipca 2011 r.

ROD „Kolejarz” w Starym Mieście
Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
W imieniu zarządu i członków Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Kolejarz” w Starym Mieście k/ Wronek
serdecznie dziękuję Szanownemu Panu za pamięć, wspa-

niały puchar i serdeczne słowa skierowane do naszej działkowej społeczności z okazji 65-tej rocznicy powstania
ROD „Kolejarz”.
Prezes ROD „Kolejarz”
/-/ Jacek Janicki

Wronki, 20 sierpnia 2011 r.

ROD „Dębniki” w Krakowie
Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada
Prezes Eugeniusz Kondracki
Szanowny Panie Prezesie,

życzę dalszej wytrwałości, pomyślności w zaspakajaniu
społecznej satysfakcji oraz podejmowania jak najlepszych
decyzji.
Składam także podziękowania członkom i pracownikom
Krajowej Rady, życząc zdrowia, zapału w rozwiązywaniu
jakże trudnych spraw związkowych.

Z okazji Jubileuszu 30-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców, w imieniu organów statutowych ROD
Dębniki, składam na Pańskie ręce gratulacje oraz podziękowania za długotrwałe, niestrudzone i umiejętne prowadzenie Polskiego Związku Działkowców. Jednocześnie

Prezes
Zarządu ROD „Dębniki”
Kraków, 13 sierpnia 2011 r.
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Lech Urbański – życzenia
Panie Prezesie,

Krajowej Rady za dotychczasowe działania dla dobra naszej Organizacji.
Życzę dużo zdrowia i siły w dalszym trwaniu na stanowisku.

Z okazji 30 rocznicy powstania Polskiego Związku
Działkowców składam na ręce Pana Prezesa gratulacje dla
całego Związku, dziękuje Panu i wszystkim Pracownikom

Członek Prezydium OZ Bydgoszcz
/-/ Lech Urbański
Bydgoszcz, 28 lipca 2011 r.

Zarząd ROD „Źródełko” w Łodzi
Eugeniusz Kondracki
Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Szanowny Panie Prezesie,

Puchar i Dyplom, wręczone nam przez Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD Panią Izabelę Ożegalską,
znacząco podniosły rangę naszej uroczystości. Składając
serdeczne podziękowanie za pamięć o naszym Jubileuszu,
życzymy Panu i Krajowej Radzie PZD, dalszych sukcesów w działaniach na rzecz obrony Rodzinnych Ogrodów
Działkowych i obowiązującej Ustawy.

Uczestnicy Uroczystości Jubileuszowych 50-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Źródełko" w Łodzi
z ogromną wdzięcznością i zadowoleniem przyjęli piękny
puchar okolicznościowy i dyplom uznania, które z tej okazji otrzymaliśmy od Polskiego Związku Działkowców
z osobistą dedykacją Pana Prezesa.

Z wyrazami szacunku
Zarząd ROD
Łódź, dnia 29 sierpnia 2011 r.

Okręgowa Komisja Rozjemcza w Łodzi
Pan
Eugeniusz KONDRACKI
Prezes
Polskiego Związku Działkowców
W dniu 6 maja 2011 r. minęło 30 lat od powołania na
mocy ustawy Polskiego Związku Działkowców. W okresie tym przybyło ogrodów, a liczba rodzin działkowców
wzrosła do blisko miliona. Użytkownicy działek różnią
się między sobą zawodem, wykształceniem i wiekiem, ale
jednoczy ich wspólne zamiłowanie do piękna przyrody
i uprawy małego skrawka ziemi.
Ogrody działkowe mocno wrosły w lokalne krajobrazy
i stały się urządzeniami użyteczności publicznej, a działkowcy pozyskali sojuszników we władzach samorządowych miast i gmin. Większość ogrodów poprzez systematyczną modernizację i różnorodne nasadzenia na działkach stała się namiastką ogrodów botanicznych.
Po zmianach ustrojowych w kraju przyszło zmierzyć się

z atakami na Związek i ogrody. Działkowcy wykazali jedność w przynależności do Polskiego Związku Działkowców, a bycie działkowcem stało się powodem do dumy.
Obrona Związku i jedności ruchu działkowego we
wszystkich najtrudniejszych dla Polskiego Związku Działkowców to zaangażowanie działaczy wszystkich organów
Związku, a szczególnie umiejętne kierowanie Polskim
Związkiem Działkowców przez Prezesa Eugeniusza
KONDRACKIEGO, osobiste włączanie w nurt wszystkich działań Związku i cenna umiejętność organizowania
współpracy z najwyższymi organami państwa.
Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD w Łodzi w roku
jubileuszu XXX-lecia PZD składa Panu Eugeniuszowi
KONDRACKIEMU Prezesowi Polskiego Związku Dział174

kowców serdeczne, płynące z głębi serca podziękowanie
za troskę o ogrody i rodziny działkowców. Życzymy zdrowia, szczęścia oraz jak najwięcej miłych chwil w kierowaniu Związkiem.
Wszystkim działkowcom – członkom Związku Okręgo-

wa Komisja Rozjemcza życzy wszelkiej pomyślności,
zdrowia, spokojnej pracy i wypoczynku na działkach, wierząc w mądrość parlamentarzystów, że będą gwarantować
istnienie ogrodów działkowych w ramach obecnej ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD
w Łodzi”

Sekretarz
/-/ Barbara NOWAK

Z-ca Przewodniczącego
/-/ Krzysztof GŁODEK
/-/ Jacek ŁUCZYŃSKI

Przewodniczący
/-/ Tadeusz MANKO

Członkowie:
/-/ Marek DAMAS
/-/ Józef JAROSZ
/-/ Krystyna MAJEWSKA
/-/ Jan PIECHOWSKI
Łódź, 12 lipca 2011 r.

Okręgowa Komisja Rozjemcza w Szczawnie Zdroju
Pan
mgr inż. EUGENIUSZ KONDRACKI
Prezes
Polskiego Związku Działkowców
dzielny, samorządny, demokratyczny i solidarny PZD,
który cieszy się ogromnym zaufaniem działkowców.
Wielkim Pana atutem jako Prezesa PZD jest niewątpliwie doświadczenie, wiedza menadżerska, znajomość tematyki gospodarczej, samorządowej w Polsce i w Unii
Europejskiej, a także kreatywność i niekonwencjonalne
metody działania.
Niech każdy kolejny rok przynosi PZD nowe sukcesy!
A Panu Prezesowi, organom samorządowym PZD i ich
pracownikom oraz działkowcom życzymy przede wszystkim zdrowia, wiele satysfakcji z pracy społecznej na rzecz
rozwoju i umacniania roli Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W przyrodzie i w życiu nic nie powstaje bez przyczyny
lecz wszystko z określonego powodu i konieczności.
Dni 27–28 czerwca 1981 r. zapisały się na trwałe w historii polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego.
Każdy Jubileusz jest wyjątkowym świętem i wydarzeniem jest też okazją do przemyśleń, do dokonania oceny
dotychczasowych osiągnięć oraz nakreślenia nowych celów i zadań.
Z okazji Jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku Działkowców - przekazujemy najserdeczniejsze gratulacje.
Długoletnie doświadczenie zdobyte przez ostatnie dziesięciolecia z pewnością pozwoliło zbudować silny, samo-

Z poważaniem
Członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców:
Stanisław Drabik, Józef Grabek, Józef Kuriata,
Mirosław Głowiński, Teresa Matysiak,
Józef Pawlikowski, Roman Świst,
Stanisław Terech
Szczawno Zdrój, 1 lipca 2011 r.
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ROD „Pod Świerkiem” w Stroniu Śląskim
Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes
Polskiego Związku Działkowców
w Warszawie
Z okazji 30-lecia Polskiego Związku Działkowców
– w imieniu działkowców ROD „ Pod Świerkiem” w Stroniu Śląskim prosimy o przyjęcie serdecznych podziękowań za wniesiony wkład pracy w interesie członków naszego Związku, jego niezależności i samorządności. Na

Pana ręce składamy podziękowania i życzenia dalszych
skutecznych Działań – Członkom Władz Krajowych, Regionalnych oraz wszystkim działkowcom – pracującym
dla dobra członków Polskiego Związku Działkowców.

Przewodniczący Komisji Rozjemczej
/-/ Ryszard Suliński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Jerzy Kaczmarek

Prezes
/-/ Józef Biernacki
Stronie Śl., 12 lipca 2011 r.

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach
Pan
mgr inż. Eugeniusz Kondracki
Prezes Krajowej Rady PZD
w Warszawie
Równo 30 lat temu, w dniu 28 czerwca 1981 r., na podstawie Ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych
uchwalonej 6 maja 1981 r., do życia powołany został Polski Związek Działkowców. W dniu tym uchwalono Statut
PZD i wybrano członków organów Związku.
Powstanie samorządnej i samodzielnej organizacji pozwoliło na prężny rozwój i rozpowszechnienie idei ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Pozwoliło również
na skuteczną obronę ogrodów działkowych przed zakusami różnych środowisk mającymi na celu ich likwidację.
Profesjonalne zarządzanie strukturami organizacyjnymi
Związku, jedność jego członków i mądre decyzje władz
związkowych pozwalają nam cały czas cieszyć się dotych-

czasowym bogatym dorobkiem i dbać o dalszy rozwój rodzinnych ogrodów działkowych.
Na ręce Prezesa Krajowej Rady PZD Pana mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego składamy serdeczne podziękowania za trzydziestoletnią pracę i trud, które pozwoliły nam
być dziś w miejscu, w którym jesteśmy. Dziękujemy za
wysiłek, jaki Pan Prezes jak i pozostali członkowie Krajowej Rady wkładali i nadal wkładają w obronę praw działkowców oraz ROD na terenie całego kraju.
Życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w pracy na
rzecz tej blisko milionowej samorządnej organizacji społecznej.
Prezydium OZŚ PZD w Kielcach
Prezes
/-/ Inż. Zygmunt Wójcik

Kielce, 28 czerwca 2011 r.
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Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie Zdroju
Szanowny Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Dzień 28 czerwca 1981 roku – dzień I Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców, to znaczące wydarzenie w dziejach polskiego ogrodnictwa działkowego.
Powołanie do życia Polskiego Związku Działkowców
umożliwiło stworzenie organizacji społecznej o jednolitym systemie funkcjonowania ogrodów działkowych, jako organizacji opartej na fundamentalnych zasadach:
samodzielności, samorządności w celu służenia do reprezentowania i obrony praw oraz interesów swoich członków – działkowców.
Przypadający w 2011 roku jubileusz 30-lecia Polskiego
Związku Działkowców możemy obchodzie dzięki tradycji, doświadczeniu, przywiązaniu działkowych rodzin do
działek, własnych ogrodów a przede wszystkim do własnego Związku i docenianiu znaczenia samodzielności,
samorządności, demokracji sprawowanej przez działkowców w strukturach organizacyjnych naszego Związku.

nie broni nasze ogrody i nasze nabyte prawa dzięki przynależności do Związku. Z okazji jubileuszu 30 lecia Polskiego Związku Działkowców Prezydium Okręgowego
Zarządu Sudeckiego PZD przekazuje Panu szczególnie
serdeczne podziękowania za wspaniałą pracę, za rzeczywiste poszanowanie działkowców, za nauczenie działkowców trwania i działania w jedności i za zaufanie im w
wypełnianiu ofiarnej, społecznej służby.
Z tej okazji życzymy Panu także dużo dobrego zdrowia
i wytrwałości w dalszej pracy dla naszej związkowej
wspólnej idei.
Podziękowania kierujemy również do Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców, która w okresie minionych 30 lat, w tym szczególnie w okresie transformacji
ustrojowej i gospodarczej w naszym kraju, z ogromnym
zaangażowaniem i poświęceniem pracowała dla dobra
działkowców i ogrodów, o ich przetrwanie i o przyszłość,
o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i Związek.
Z okazji naszego wspólnego jubileuszu życzmy sobie i
pracujmy dla trwałości Polskiego Związku Działkowców,
dla istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Szanowny Panie Prezesie
Przez tych 30 lat z naszej woli stoi Pan na czele Polskiego Związku Działkowców i kieruje tym Związkiem
z wielkim poświęceniem 30 lat własnego życia i skutecz-

Prezes OZS PZD
/-/ Wincenty Kulik

Sekretarz OZS PZD
/-/ Maria Klimków

Szczawno Zdrój, 30 czerwca 2011 r.

III Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Rzeszowie
Szanowny Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Krajowej Rady PZD
W związku z przypadającym w dniu 28 czerwca 2011 r.
jubileuszem 30-lecia Polskiego Związku Działkowców, w
imieniu podkarpackich działkowców przekazujemy na race Pana Prezesa gratulacje i najlepsze życzenia.
Ustawa z 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach
działkowych która powstała na fali tworzenia w Polsce organizacji samorządowych, stanowiła podstawę do utworzenia samorządnej i samodzielnej organizacji reprezentującej działkowców. W oparciu o przepisy tej ustawy w
dniu 28 czerwca 1981 roku powstał Polski Związek Dział-

kowców, który wbrew trwającym nieustannie atakom,
skutecznie broni praw działkowców i stoi na straży ogrodów działkowych.
Składamy również podziękowania za dotychczasową
działalność Krajowej Rady w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz przeciwstawianie się
wszelkim inicjatywom zmierzającym do likwidacji ruchu
ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Życzymy wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pracy na rzecz dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
Z poważaniem
Uczestnicy III Okręgowego Zjazdu Delegatów
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IX. W MEDIACH
1. Tygodnik Nowy z dnia 16 sierpnia 2011 r.
„Trzeba być politycznie krótkowzrocznym, żeby walczyć z milionem działkowców” – z prezesem Polskiego Związku Działkowców, Eugeniuszem Kondrackim rozmawia Anna Czapla-Furtacz.
Komu tak naprawdę zależy na zmianie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych?
Ogrody działkowe zajmują w Polsce ponad 44 tys. ha
gruntów głównie komunalnych ale także Skarbu Państwa.
Kiedyś były to grunty zdegradowane, które działkowcy
własną pracą i środkami przekształcili w tereny zielone
służące nie tylko im samym, ale również społecznościom
miejskim. Dzisiaj są to cenne tereny o znacznej wartości.

Ma Pan działkę?
Oczywiście. Zgodnie z Ustawą o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych i statutem PZD, każdy członek Związku musi jednocześnie być użytkownikiem działki w konkretnym
rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD). To słuszna zasada, szczególnie w odniesieniu do działaczy Związku, których jest obecnie ok. 100 tysięcy.
Chcąc decydować o społeczności działkowej trzeba
wiedzieć o czym się mówi?
Tak. Trzeba znać tę społeczność poprzez posiadanie
własnej działki, ale również uczestniczenie w codziennym
życiu społeczności ogrodowej.

Intratne nieruchomości gruntowe, na których świetnie
można zarobić?
Właśnie. Po tereny te wyciągają ręce wszyscy, którym
w praktyce są obce interesy ludzi niezamożnych. Patrzą
na ogrody jedynie przez pryzmat wartości ekonomicznej
gruntów. Te środowiska mają również swoją reprezentację
polityczną. Solą w oku przeciwników istnienia ruchu
działkowego jest Związek i ustawa o ROD. Związek, gdyż
integruje środowisko działkowców i walczy o ich interesy. Ustawa, bo stanowi gwarancję dla zachowania interesów działkowców i ogrodów.

Jakie dziś panują nastroje wokół spraw Rodzinnych
Ogrodów Działkowych? Można mówić o względnym spokoju?
Od 20 lat zagrożone są istnienie i rozwój ogrodów w
Polsce. Związek przeżył już wiele projektów ustaw i różnych działań mających na celu likwidację naszego ruchu.
Mimo tylu ataków, ogrody istnieją i mają się dobrze. Jest
to zasługą skutecznej i zintegrowanej działalności działkowców i wszystkich struktur Związku. W 2005 r. kiedy
pracowano nad projektem Ustawy o ROD, około 235 tysięcy działkowców wsparło ten projekt swoim podpisem.
Natomiast w 2009 r., kiedy PIS złożył kolejny projekt zakładający likwidację ustawy o ROD i obecnego systemu
funkcjonowania ogrodów - w obronie ustawy o ROD podpisało się ok. 620 tysięcy działkowców. Obecnie najważniejszą sprawą jest wniosek Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją całej ustawy o ROD.
Wniosek ten spotkał się z natychmiastową i merytoryczną reakcją struktur PZD i wszystkich środowisk działkowców. Do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Sejmu,
Senatu, Marszałka Sejmu i Prokuratora Generalnego dotychczas działkowcy skierowali blisko 4 tysiące listów i
protestów. W większości są to wystąpienia zbiorowe bądź
protesty walnych zebrań. Zarządy ROD i działkowcy skutecznie wdrożyli ustawę z 2005 r. Oceniają ją bardzo wysoko jako podstawowy akt prawny regulujący funkcjonowanie ogrodów. Działkowcy uważają, że ta ustawa jest
dobra a wniosek do Trybunału zmierza do pozbawienia
ich praw, które posiadają od 100 lat i dobrze służą milionowi rodzin działkowych.

Liczył się Pan kiedyś z takim scenariuszem, że cały system ogrodnictwa działkowego w Polsce w końcu się rozsypie?
Nie liczyłem się i nie liczę się dalej. Ogrody funkcjonują w całej Europie. W Anglii i innych krajach przeżywają
renesans. Wzrasta zapotrzebowanie na działki w ogrodach. Również w Polsce rośnie zainteresowanie, zwłaszcza wśród młodych rodzin na dorobku. Postępujący
kryzys wyraźnie zwiększa popyt na działki. Dlatego też
nie zakładam takiego scenariusza, że ruch działkowy się
rozsypie. Trzeba być politycznie krótkowzrocznym, żeby
walczyć z milionem działkowców, którzy doceniają swoje działki, ROD i znaczenie istnienia własnego, samodzielnego i niezależnego Polskiego Związku Działkowców.
Kiedy ostatnio był Pan w Pile?
Ostatnio byłem na okręgowych dniach działkowca we
Wronkach, gdzie miałem możliwość spotkania się z aktywem pilskim.
Okręgowy Zarząd PZD w Pile spodziewa się Pańskiego przyjazdu na IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. To
będzie robocza wizyta, czy też spodziewa się Pan po niej
czegoś więcej?
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Okręgowy Zjazd Delegatów jest wielkim wydarzeniem
w życiu działkowców danego okręgu. Dokonuje oceny
4 lat działalności, wytycza nowe kierunki działania i wybiera nowe władze okręgu. Ogrody i okręg pilski należą
do najlepiej funkcjonujących w kraju. Wasze ogrody są
bardzo dobrze - wręcz wzorowo zagospodarowane. W bieżącym roku, w krajowym konkursie pod nazwą „Laureat
Roku 2011” tytuł Najlepszego Ogrodu zdobył ROD „Malwa” w Pile. To jest ogromne wyróżnienie nie tylko dla tego ogrodu, ale również dla całego okręgu. Tytuł najlepszego ogrodu spośród blisko 5000 w całej Polsce mówi sam za siebie. Ponadto podczas zjazdu w Pile Okręgowy Zarząd za swoje zasługi na rzecz działkowców,
ogrodów i Związku otrzyma sztandar, który będę miał
przyjemność wręczyć.

ogrodów, ustawy i Związku. Równocześnie Krajowa Rada przyjęła odrębne stanowisko, w którym określiła postawę struktur Związku wobec wyborów parlamentarnych. Ponadto Krajowa Rada zwołała II Kongres PZD,
który odbędzie się w Warszawie 22 września br. W Kongresie udział weźmie 4 tys. uczestników oraz około 500
gości – parlamentarzystów, samorządowców, a także
– mamy nadzieję – przedstawicieli władz państwowych.
Kongres określi stanowisko Związku w sprawie wyborów
parlamentarnych i zwróci się z odpowiednim apelem
w tej kwestii do działkowców i struktur PZD. Już dzisiaj
można powiedzieć, że Związek udzieli poparcia partiom
i kandydatom, którzy współpracują z działkowcami
i Związkiem, potrafią docenić ogrodnictwo działkowe,
wysiłek działkowców, jak również ustawę o ROD i PZD
oraz będą to deklarować w kampanii wyborczej i swoich
programach. Przed Związkiem jest trudny okres, gdyż dziś
nie sposób przewidzieć orzeczenia Trybunału. Natomiast
niezależnie od tego Związek stoi na stanowisku, że ogrody warte są tego aby nadal istniały i się rozwijały w ramach PZD a prawa działkowców były gwarantowane
ustawą. Jestem przekonany – wraz z setkami tysięcy naszych członków – że tak właśnie będzie. Jednak aby tak
się stało potrzeba jak najwięcej podobnie myślących posłów i senatorów – przyjaciół działkowców.

Środowisko działkowców to ogromny potencjał, z którym- zwłaszcza przed wyborami - wszyscy się liczą. Czy
Polski Związek Działkowców udzieli którejś z partii swojego poparcia?
14 lipca br. Krajowa Rada przyjęła specjalny apel do
wszystkich partii politycznych, aby w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi określiły w swoich programach wyborczych własne stanowisko wobec

Dziękuje za rozmowę

2. Polityka z dnia 24-30 sierpnia 2011 r.
Działka dziełem
Nie trzeba długo szukać, by znaleźć miejsce, w którym
– jak w lustrze wody – odbija się nasze polskie poczucie
piękna. Wystarczy wybrać się na spacer do najbliższych
ogródków działkowych.
Działki budzą skrajne uczucia. Dla jednych to wstydliwa socjalna pozostałość po PRL, urbanistyczny skansen,
estetyczne dziwactwo, wrzód na ciele rozwijających się
miast. Dla innych – małe oazy spokoju, wyznacznik zdrowego trybu życia, a nawet istotne wsparcie (zbiory) dla
skromnych domowych budżetów. Czyjekolwiek racje
przyjąć, z jednym zgodzić się trzeba: przekraczając bramy
ogródków działkowych wkracza się w inny świat. Zatrzymany w czasie, w dużym stopniu lekceważący przemiany
ostatnich 20 lat, funkcjonujący według własnych reguł, do
których prawie nie ma dostępu ani kapitalizm, ani kultura masowa. A równocześnie przenoszący i odtwarzający
standardy, wzorce, nawyki i mody, wydawałoby się, że
pozostawione po drugiej stronie ogrodzenia. „Symbole,
jakie nasz gatunek zostawia po sobie, nie muszą być ze

złota i nie muszą mieć charakteru piramid. Działki i altanki świadczą o nas równie dobitnie co loty kosmiczne” – pisał przed 25 laty socjolog prof. Sławomir Magala. I nadal
ma rację, choć tak wiele się po drodze zdarzyło.
Historyk sztuki dr Patrycja Cembrzyńska zasugerowała,
że w spojrzeniu na miejskie ogródki pomocny może się
okazać zaproponowany niegdyś przez Michela Foucaulta,
termin przestrzeń heterotopiczna, w której „wszystkie inne miejsca, jakie można znaleźć w ramach kultury, są jednocześnie reprezentowane, kontestowane i odwracane”. I
coś w tym jest. Mamy tu i tradycyjną kulturę wiejską z jej
maksymalnie gospodarnym podejściem do uprawy ziemi,
ale bez jej podstawowych elementów: chowu zwierząt
oraz uprawy ziemniaków, zbóż czy buraków. Mamy i kulturę małomiasteczkową, cechującą się powierzchownymi,
choć absolutnie wymaganymi, bezpośrednimi relacjami
międzyludzkimi, ale zupełnie bezradną wobec niebezpiecznych wyzwań zewnętrznych (kradzieże i wandalizm). Mamy i kulturę wielkomiejską z jej standardami
obyczajowymi (grillowanie, rozmowy przez telefon). Tro179

chę to Disneyland, a trochę składowisko niepotrzebnych
rzeczy (słusznie Roch Sulima swój tekst o ogródkach zatytułował niegdyś „Między rajem a śmietnikiem”), trochę
miejsce pracy, a trochę wypoczynku. Przestrzeń pół prywatna, a pół publiczna, zorganizowana wedle restrykcyjnych regulaminów, a równocześnie sprawiająca wrażenie
obszaru intymności i samodzielności. A przede wszystkim
obszar niczym nieskrępowanej wolności ekspresji estetycznej.
Za czasów PRL wygląd działek powszechnie determinowało kilka czynników. Po pierwsze: wszechobecna
funkcja aprowizacyjna. Władze oczekiwały (a działkowcy skwapliwie na to przystawali), by te kilkaset metrów
kwadratowych rodziło jak największe plony: owocowe
i warzywne. Ze skromną szopą służącą do przechowywania narzędzi. Bez architektonicznego rozpasania, pozwalającego na skojarzenie altany z daczą, bez marnowania
cennych metrów na trawę czy ozdobne, bezużyteczne rośliny. Po drugie: bieda. Skromne altanki stawiano nie
z materiałów budowlanych, ale z tego, co akurat było pod
ręką lub udało się załatwić. Aż po rozwiązania wręcz ekscentryczne, jak upamiętniona na jednym ze zdjęć zafascynowanego działkami fotografa Jana Bujnowskiego altana,
zbudowana cała z drzwi od wind. Po trzecie: brak wzorców. Zerkać można było co najwyżej na sąsiada i zapożyczać pomysły z telewizyjnego programu „Zrób to sam”.
Zawsze jednak – niezależnie od możliwości – działkowe
standardy estetyczne wyznaczane były w wyraźnej kontrze do wszechobecnego dookoła smutnego i szarego modernizmu. Tu – uciekając od codzienności – stawiano na
kolor, fantazyjne wzory, indywidualność. Zgrzebną, to
prawda, ale jednak osobną i będącą spontaniczną, ludyczną formą postmodernizmu.
Ów trwający przez kilka dziesięcioleci dziadowski standard doprowadził do stworzenia osobliwego systemu wartości. „Status na działkach budowało się nie tylko
pieniędzmi, bo tych społeczność nie ceniła – zauważa antropolożka Magdalena Zych. – Ale wkładem pracy, sprytem, gospodarnością”. Kolejne dziesięciolecia wprawdzie
osłabiły ów etos, ale zasadniczo przetrwał on do dziś.
Działki, w które zainwestowano duże pieniądze, nie stają
się obiektem zazdrości, a raczej pobłażliwego dystansu,
a ich właściciele, zamiast szacunku, zyskują status parweniuszy.

tanki? To do nich idealnie pasuje opinia wspomnianej już
Magdaleny Zych: „Starsze pokolenie, pamiętające z autopsji polski przemysł czasów PRL, jest w stanie doskonale »czytać« pewne komunikaty zawarte na tych
działkach. Na przykład rozpoznać po materiałach użytych
do budowy domku, w jakim zakładzie pracował użytkownik działki”. Tu także najczęściej można zobaczyć zaskakujące rozwiązania techniczne (typu stara wanna jako
zbiornik wody) oraz klasyczną i tak rzadką już gdzie indziej korzenioplastykę. Ów model estetyczny częściej
spotyka się na działkach w małych miasteczkach aniżeli
w dużych miastach.
Typ drugi: tajemniczy ogród. Kojarzący się z arkadyjskim mitem. Trochę tam owoców i warzyw, sporo kolorowych kwiatów i bujnej roślinności, na pozór nieujarzmionej, w rzeczywistości – starannie kontrolowanej.
Chronione przed wzrokiem ciekawskich, z kolorowymi
drewnianymi domkami, przypominającymi dziecięce fantazje, z licznymi figurkami zwierząt poustawianymi pod
krzakami.
Typ trzeci: Castorama. Czyli wersja nowoczesna dla
umiarkowanie zamożnych. Widać tu już wpływ oferty hipermarketowych gazetek. W chodnikowych płytach, stolikach i krzesełkach, gotowym drewnianym domku na
narzędzia, niedrogich iglakach. Altany murowane, nowoczesne, estetyczne, choć bez polotu. Wersja będąca żarliwą próbą łączenia dawnego etosu działkowego z handlowo-kulturową presją współczesności.
Typ czwarty: park miniatur. Działki jeszcze nieliczne,
ale rzucające się w oczy. Przykłady ambitnego przełożenia na warunki 250 m kw. wzorców podejrzanych w podmiejskich willach, specjalistycznych czasopismach,
telewizyjnych programach. Miniatury zamożnego jednorodzinnego standardu. Ponad ćwierć wieku temu Sławomir Magala porównywał działkowe altany do szlacheckich dworków. Trochę na wyrost i raczej w kontekście
kontynuacji pewnej idei. Dziś miałby wspaniałe przykłady na poparcie swej tezy. To małe pałacyki, małe wille,
małe dworki, mikroskopijne rezydencje. Nie ma miejsca
na basen, ale jest na wodne oczko, nie ma miejsca na efektowne arboretum, ale jest na dopieszczony skalniaczek.
Rabatek tu nie uświadczysz, porzeczek ni pomidorów nie
skosztujesz, za to trawa jest ślicznie przystrzyżona i bez
chwastów, a tuje prężą się w rzędach od furtki do domku
wykonanego z porządnych materiałów lub bardzo porządnych imitacji.
Mimo tej różnorodności estetycznych wizji jest coś, co
łączy wszystkie działki. To odwieczna, archetypiczna potrzeba opanowania, posiadania i oswojenia własnego terytorium. Wyznaczenia jego granic, podkreślenia odrębności. Dawniej ta terytorialna izolacja dawała poczucie
choćby chwilowego oderwania od socjalistycznego, nie-

W dzisiejszych ogródkach spotkać można cztery wizje
piękna:
Typ pierwszy: zanurzeni w historii. To działki z różnych powodów – finansowych czy emocjonalnych – zatrzymane w czasie, niejako żywcem wyjęte z epoki PRL.
Sporo tu klasycznych rabatek z tradycyjnymi warzywami, owocowych drzewek i krzewów, a organizacja przestrzeni ma zazwyczaj charakter symetryczny, uporządkowany. Wszędzie widać praktycyzm właściciela. A al180

przyjaznego wizualnie (i nie tylko) otoczenia. Dziś jest –
szczególnie dla starszych – formą przystani w świecie,
którego reguł już nie ogarniają. Ale też, coraz częściej,
świadomym wyborem, także wśród młodszych, sposobu
spędzania wolnego czasu. Wygodnego, bo blisko, taniego, a więc i racjonalnego. Pozbawionego symptomów wyścigu szczurów.
Nad estetyką ogrodów działkowych znęcać się jest nadzwyczaj łatwo. Że ocierają się o kicz, a nawet że zanurzone w kiczu, że bezguście, że Nikifor to przy nich Picasso.
Ale można też inaczej. Jak wspomniany już Jan Bujnowski, który pisał: „spojrzenie na »sztukę sąsiadów« z perspektywy sztuki współczesnej mogłoby sprawić, że np.
patyki i sznurki przeznaczone do podwieszania pomidorów, otulane papierkami drzewka czy firanka rozciągnięta nad poletkami dla ochrony przed ptakami po zainstalowaniu w galeriach zaczęłyby działać jak obiekty rzeźbiarskie”. Święta prawda. I właśnie te proste instalacje
przedartystyczne (termin zaproponowany przez Bujnowskiego) zaintrygowały Alicję Karską i Aleksandrę Went,
które w 2005 r. nakręciły film „Kołysanka”. Główną rolę
grają w nim... odstraszacze ptaków, kretów i innej zwierzyny. Zawieszone lub zatknięte na patykach puszki,
blaszki, butelki wydają przeróżne dźwięki, ową tytułową
kołysankę.
Ale ogródki działkowe to przede wszystkim obszar fascynacji fotografów. Jeszcze w latach 70. XX w. Jan Zegalski odwiedzał z aparatem opuszczone śląskie ogródki. Na
początku kolejnej dekady Andrzej Jerzy Lech seriami robił
w Opolu zdjęcia działkowych furtek, starając się każdą nazwać, spersonalizować. Były więc furtki: japońska, kubistyczna, secesyjna, skromna, bezczelna, z fantazją, byle
jaka, ale też furtka sierżanta MO itd. Po następnych 10 la-

tach furtki zafascynowały z kolei zamieszkałą w Polsce
Francuzkę Mathilde Papapietro, utrwaliła ich ponad 400.
Najbardziej znane są dwa przedsięwzięcia. W 1984 r.
Andrzej Ślusarczyk wkroczył na ogromne wałbrzyskie
ogródki Podzamcze. Fotografował działki, altany, furtki.
Ten cykl powtórzył po 20 latach. A Jan Bujnowski w
swych fotografiach działkowych altan pokazał, jak blisko
jest od ogródkowej estetyki – z jej kolorami, krasnoludkami, grzybkami – do świata widzianego oczyma dziecka.
Nie tylko jako źródło inspiracji, ale wręcz jako materia
sztuki potraktowane zostały warszawskie ogródki działkowe Siekierki w projekcie galerii Le Guern, która w 2009 r.
na całe lato przeniosła się do jednej z altanek. Działkę odwiedzało wielu twórców (m.in. Maurycy Gomulicki, Igo
Krenz, Robert Maciejuk, Kobas Laksa), realizując in situ
rozliczne artystyczne projekty. Szczególnie spektakularny przygotowała Joanna Warsza, zamieniając nasze ogrody w weneckie Giardini, w których trwało właśnie słynne
Biennale – 49 altanek przeobraziło się w narodowe pawilony wystawowe.
Kilka lat temu nazwa urzędowa zmieniła się z pracowniczych na rodzinne ogródki działkowe. Czy i jak bardzo
zmieniają się też same działki? Co drzemie pod fasadą rajskiego, w dużym stopniu zatrzymanego w czasie ogrodu?
Od kilku lat pod egidą krakowskiego Muzeum Etnograficznego pracuje specjalny zespół badających fenomen
działek naukowców (etnografów, antropologów kultury,
socjologów, etnobotaników), koordynowany przez Magdalenę Zych. Jesienią ukaże się publikacja gromadząca
wyniki ich badań, a wiosną przyszłego roku zorganizowana zostanie duża wystawa poświęcona dzieło-działkom,
bo tak nazywa się projekt. Ciekawych szczegółów zachęcamy też do odwiedzin na: www.dzielodzialka.eu.
PS

X. PORADY PRAWNE
1. W związku z licznymi zapytaniami ze strony zarządów ROD, wyjaśniamy jak rozumieć użyte
w § 36 § 2 statutu PZD sformułowanie „uporczywe i długotrwałe uchylanie się od uiszczania
składki członkowskiej i innych należnych opłat” będące podstawą do pozbawienia członkostwa
i prawa użytkowania działki.
Jak wynika z § 36 § 1 statutu PZD, warunkiem pozbawienia członkostwa zwyczajnego jest przede wszystkim
rażące naruszenie przepisów ustawy o ROD, postanowień
statutu, regulaminu ROD, zasad współżycia społecznego.
A zatem nie każde naruszenie upoważnia zarząd ROD do
pozbawienia członkostwa, ale tylko takie, które można
uznać za „rażące”. Chodzi tu więc o szczególnie jaskrawe
przypadki nierespektowania przepisów związkowych,

które dyskwalifikują daną osobę z grona członków Związku. Przykłady „rażącego naruszenia” zostały podane
w § 36 ust. 2 statutu PZD, aby lepiej zobrazować przypadki, które uzasadniają zastosowanie ostatecznej sankcji
statutowej.
Wśród tych przykładów statut wymienia m.in. uporczywe i długotrwałe uchylanie się od uiszczania składki
członkowskiej i innych należnych opłat. Nie ulega wątpli181

wości, że sformułowanie „uporczywe i długotrwałe” ma
charakter ogólny i nieostry. Taki zabieg redakcyjny jest
jednak celowy, jako że nie sposób precyzyjnie określić
zwłoki w zapłacie odpowiednich świadczeń, jaka powinna nastąpić, aby daną osobę pozbawić członkostwa i prawa użytkowania działki (np. 3 miesiące). Takie podejście
byłoby całkowicie chybione, gdyż każdy przypadek jest
inny i z tego względu powinien być oddzielnie zbadany i
oceniony. Okoliczności konkretnej sprawy mogą bowiem
uzasadniać przekonanie, że wobec danego działkowca zupełnie nieodpowiednia jest sankcja pozbawienia członkostwa z uwagi na przyczyny nieuiszczenia świadczenia,
które przecież mogą być całkowicie niezależne od zainteresowanego (np. choroba). Nie można więc podchodzić
do tych kwestii w sposób „automatyczny”, potrzebna jest
odpowiednia elastyczność i pochylenie się nad określonym przypadkiem i rozważenie wszystkich istotnych okoliczności rozpatrywanej sprawy. Oznacza to więc, że to
zarząd ogrodu powinien dokonać właściwych ustaleń pozwalających ocenić, czy zachowanie konkretnego działkowca wyczerpuje znamiona określone przez statut jako
„uporczywe i długotrwałe”. Rodzi to jednak potrzebę
przybliżenia znaczenia tych pojęć.
W świetle przepisów związkowych należy uznać za
właściwy pogląd, że pozbawienie członkostwa powinno
być – ze względu na szczególną doniosłość praw związanych z członkostwem – traktowane jako środek ostateczny. W szczególności, przy kwalifikacji postępowania
członka jako „uporczywego” trzeba mieć na uwadze, że
postępowanie to, ze względu na cechę wielokrotnego zawinionego naruszenia czy niewykonywania obowiązków
członkowskich, musi się charakteryzować znacznym ładunkiem złej woli. Wynika stąd, że naruszenie obowiązku uiszczenia określonego świadczenia pieniężnego musi
odznaczać się winą działkowca. „Uporczywe” uchylanie
się oznacza więc postępowanie nacechowane nieustępliwością. W pojęciu uchylania się jest zawarty negatywny
stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do nałożonego
na nią obowiązku, sprawiający, że nie dopełnił on tego
obowiązku, mimo że miał możliwości jego wykonania.
Zwłoka w zapłacie składki lub innej opłaty powinna w
pierwszej kolejności spotkać się z reakcją zarządu w for-

mie wezwania do zapłaty zaległości. Z tym momentem
zatem zobowiązany ma już pełną świadomość, że narusza
swoje obowiązki i dalsze trwanie w takiej postawie oznacza jego winę umyślną, a zatem pozwala uznać, że mamy
do czynienia z zachowaniem „uporczywym”. Oczywiście
trzeba zaznaczyć, że uchylanie się od obowiązku uiszczania należnych świadczeń pieniężnych odznacza się „uporczywością” tylko wtedy, gdy zobowiązany – mając realną
i faktyczną możliwość wykonywania tego obowiązku
– nie dopełnia go ze złej woli, czyli nie płaci i czyni to celowo.
Jak zatem widać, tylko zawinione niewykonywanie
przez członka obowiązków statutowych może być przyczyną pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania
działki. Nie jest to jednak wystarczające w przypadku nieuiszczania składki i innych opłat, gdyż tu statut wymaga
ponadto spełnienia kolejnej przesłanki „długotrwałości”.
Niewykonywanie tych obowiązków musi więc trwać
przez dłuższy czas, aby mogło stanowić podstawę pozbawienia członkostwa. Wątpliwości mogą dotyczyć kwestii
sprowadzającej się do pytania, co należy rozumieć przez
„dłuższy czas”? Jak już wspomniano, ocena długotrwałości niepłacenia należności ma charakter zindywidualizowany i musi być odnoszona do każdego, konkretnego
przypadku. Nie jest zatem tutaj możliwe sztywne wskazanie minimalnego okresu, tym bardziej, że także w języku potocznym długotrwałość oznacza długi, lecz bliżej
nieokreślony czas. Zarząd ROD musi zatem „dopasować”
ten czas do możliwości zainteresowanego i okoliczności
danej sprawy. W szczególności zarząd ogrodu, oceniając,
czy okres nieuiszczania należności jest długotrwały, powinien rozważyć, czy okres ten był na tyle długi, aby pozwalał działkowcowi na bezproblemowe spełnienie
swojego obowiązku. W tym kontekście inny będzie ten
okres w zależności od kwoty zobowiązania i/lub stanu majątkowego zainteresowanego. Istotne znaczenie dla oceny długotrwałości może również mieć nasilenie i stopień
uporczywości w zakresie nieuiszczania wymagalnych
składek i opłat. Duża intensywność i uporczywość tych
zachowań może bowiem skłaniać do uznania za długotrwały okresu krótszego niż w przypadku mniejszego ich
nasilenia.
Tomasz Terlecki

2. Spalanie na działkach w ROD
W ostatnim czasie napływają niekorzystne informacje,
opisujące naganną praktykę w niektórych ogrodach, polegającą na nagminnym spalaniu odpadów (głównie roślinnych) przez działkowców. W ten sposób okoliczni mieszkańcy mają ustawicznie do czynienia z kłębami dymu, które zatruwają ich środowisko, a często nawet zagrażają ru-

chowi drogowemu. Takie przypadki nie należą niestety do
incydentalnych. Z tego względu media często przedstawiają środowisko działkowe jako grupę, która nie baczy na interesy sąsiadów. Jest to zasadniczo obraz fałszywy, ale
opisane wyżej przypadki rzucają negatywne światła na
wszystkich działkowców. Dlatego władze Związku potę182

piają działania tych osób, które nagminnie palą odpady ze
swoich działek. Takie zachowanie stwarza liczne niedogodności dla sąsiadujących z ogrodem mieszkańców i nie
przysparza działkowcom życzliwości ze strony społeczeństwa. Dlatego też po raz kolejny przypominamy, że w myśl
regulaminu ROD obowiązuje zakaz wypalania traw na terenie ogrodu oraz spalania wszelkich odpadów (np. papieru, plastików, liści). Wyjątkowo spalać można tylko
pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby
i szkodniki. Takiego spalania nie można jednak wykony-

wać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Należy też wiedzieć, że gminy mogą wprowadzać całkowity
zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje
działkowców i wyłącza obowiązywanie powyższych zasad wynikających z regulaminu ROD. W takiej sytuacji
działkowcy po prostu nie mogą niczego spalać. Naruszenie
takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Należy więc bezwzględnie powstrzymać się przed
jakimkolwiek spalaniem, jeżeli jest ono niezgodne z obowiązującym prawem.
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3. Prace geodezyjne na terenie ROD
Wizyta geodety – wpuścić czy nie?
Jednym z problemów spotykanych w działalności zarządów ROD jest wizyta geodety. Szczególnie często ma
to miejsce w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi, które maja przebiegać przez teren ogrodów. Sytuacje te nierzadko wywołują stres wśród działkowców,
którzy obawiają się, iż czynności geodetów są niejako preludium do likwidacji ogrodów. W efekcie dochodzi do
próby blokowania ich prac, czyli niewpuszczania na teren
ogrodów. W związku z tym pojawia się pytanie, czy geodety prowadzącego pomiary geodezyjne można nie wpuścić na teren ROD?
Odpowiedź na to pytanie zasadniczo brzmi – nie. Podstawą do takiego stanowiska są zapisy ustawy z dnia
17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2010.193.1287 ze zm.). W art. 13 ust 1 pkt 1 Prgk
zapisano bowiem generalna zasadę, iż „Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu
na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania
niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.” Przewidziane w ustawie wyjątki od tej zasady dotyczą głównie zabytków, lasów i obiektów dyplomatycznych. Watro też wspomnieć o innych uprawnieniach
przysługującym geodetom podczas prowadzenia prac geodezyjnych, takich jak: dokonywanie przecinek drzew
i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych, nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach
budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki oraz umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych. (art. 13 ust 1 pkt –3 Prgk).

miary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne,
magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie”.
Jak sprawdzić geodetę?
Prawo do prowadzenia prac geodezyjnych przysługuje
wyłącznie osobom posiadającym stosowne uprawnienia
nadawane przez Głównego Geodetę Kraju, co do zasady,
wyłącznie w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną
– art. 45 Prgk. Jeżeli chodzi o to, jak sprawdzić, czy dana
osoba rzeczywiście prowadzi prace geodezyjne, wystarczy
wystąpić do niej z żądaniem okazania dokumentu tzw.
Zgłoszenia Prac Geodezyjnych. Powyższy dokument,
zgodnie zresztą ze znajdującym się na nim pouczeniem,
„okazuje się właścicielowi lub osobie władającej nieruchomością jako dokument upoważniający wykonawcę prac
geodezyjnych do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania czynności przewidzianych w
art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr
120, poz. 1268).” Aby dokument zgłoszenia miał moc upoważniającą geodetę do domagania się wpuszczenia na nieruchomość w celu przeprowadzenia prac, powinien on być
opatrzony pieczęcią (z podpisem) organu właściwego ze
względu na charakter prowadzonych prac do przyjmowania Zgłoszenia. Organami tymi mogą być odpowiednio:
Główny Geodeta Kraju; marszałek województwa; starosta
(art. 13 w zw. z art. 40 ust. 3 Prgk).
Czy warto się sprzeciwiać?
Jak z powyższego wynika, geodeta prowadzący prace
geodezyjne po wcześniejszym uzyskaniu dokumentu
Zgłoszenia Prac Geodezyjnych, może generalnie domagać się umożliwienia wstępu na nieruchomość. Dlatego
też przeciwstawianie się jego wejściu jest raczej bezcelowe. Zwłaszcza, że dla osób blokujących prace geodezyjne, uniemożliwienie geodecie działania w sposób zgodny

Co to są prace geodezyjne?
Pojęcie „prac geodezyjnych” zostało sprecyzowane
w art. 2 pkt 1 Prgk. Stanowi on, iż należy przez nie rozumieć „projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizację baz danych, po183

z prawem (czyli w oparciu o Zgłoszenie), może skutkować określonymi konsekwencjami – grzywną. W art. 48
Prgk przewidziano bowiem, że kto wbrew przepisom
utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu
budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą, lub niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych
organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli
triangulacyjnych - podlega karze grzywny.

macja o pracach geodezyjnych na terenie ROD powinna
zawsze stanowić podstawę do niezwłocznego ustalenia,
czy nie są one związane z planami inwestycyjnymi zagrażającymi ogrodowi i ewentualnego rozpoczęcia działań
skierowanych na zabezpieczenie interesów działkowców.
Uwagi końcowe
Wizyta geodety na ogrodzie, nawet jeżeli jest związana
z przygotowaniem działań zmierzających do likwidacji
ROD, nie rodzi automatycznie takich skutków. Okoliczność ta, jak również fakt, iż za utrudnianie prac geodetom
grożą sankcje, powoduje, że generalnie nie należy podejmować przeciwdziałań takim czynnościom. Oczywiście
nie należy wpuszczać do ogrodu każdego, kto podaje się
za geodetę. Mamy prawo zażądać okazania dokumentu
Zgłoszenia Prac Geodezyjnych opatrzonego odpowiednią
pieczęcią, dotyczącego prac geodezyjnych na danym terenie. Dopiero wtedy, gdy osoba podająca się za geodetę odmówi nam jego okazania, możemy zażądać od niej
opuszczenia terenu ogrodu. Ponadto warto pamiętać, że w
przypadku, gdy prace wykonywane przez geodetę spowodowały szkodę, osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych
w prawie cywilnym (art. 16 ust. 1 Prgk).

Jakie są skutki wizyty geodetów?
Tak jak wspomniano to wcześniej, prace geodezyjne same w sobie nie wywołują zasadniczo żadnych skutków
prawnych. Ich efekty, np. projekty geodezyjnego podziału nieruchomości, mogą jednak stanowić wstęp do dalszych działań, skutkujących już realnymi zmianami stanu
prawnego nieruchomości – np. decyzjami o lokalizacji inwestycji publicznej. Z tego powodu zarząd ROD powinien ustalić, jaki jest cel prac geodezyjnych i przekazać
do OZ stosowną informację. Podobnie dla okręgu infor-

Opracował
r.pr. B. Piech

4. Wyjaśnienie zmiany regulaminu postępowania komisji rozjemczej
WYJAŚNIENIE
w sprawie zmiany §17 ust 3 regulaminu postępowania komisji rozjemczych
PZD uchwalonego przez Krajową Komisję Rozjemczą PZD
w dniu 7 grudnia 2006 r.
W związku z pytaniami kierowanymi pod adresem Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD w sprawie terminu wynikającego z §17 ust 3 cyt. regulaminu
postępowania wyjaśniam, że Uchwałą nr 1/2007 z dnia
31 stycznia 2007 r. Krajowa Komisja Rozjemcza PZD, w
regulaminie postępowania komisji rozjemczych wydanych w formie broszury wprowadziła następujące zmiany:
§17 ust 3 otrzymał brzmienie:

„Wezwania na posiedzenie komisji, o którym mowa
w ust. 2, powinno zawierać imię i nazwisko, adres wezwanego, termin i miejsce posiedzenia. Wezwanie wysyła się
obowiązkowo listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręcza się za pokwitowaniem co
najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia (w wydanej broszurze termin ów wynosi 14 dni)”.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
/-/ mgr Olga Ochrymiuk
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5. Gazeta „Nieruchomości C.H. Beck” z dnia 8 sierpnia 2011 r.
Zasady zwolnienia altany z opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Kwestia ustalenia metody określenia powierzchni altan
usytuowanych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, które mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, budzi wiele sporów
pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. W prezentowanym wyroku NSA wskazał, iż przy określaniu powierzchni altan, wbrew opinii organów podatkowych
należy uwzględnić jedynie powierzchnię ograniczoną
ścianami, które konstytuują budynek.
Ustalając powierzchnię budynku podległą opodatkowaniu w podatku od nieruchomości należy – zgodnie z definicją legalną budynku z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.; dalej PLokU)
oraz art. 3 pkt 2 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej PrBudU) – uwzględnić przestrzeń wydzieloną przegrodami budowlanymi (ścianami), mierząc po ich
zewnętrznych krawędziach, które wyznaczają linie graniczne pomiędzy budynkiem jako całością, a wolną przestrzenią w otoczeniu.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z
12.4.2011 r., II FSK 2014/09

m², w tym powierzchnie tarasu. W ocenie podatników do
powierzchni altany nie można zaliczyć powierzchni tarasu, wobec czego wynosi ona mniej niż 35 m². W ich ocenie altana nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem
od nieruchomości. W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o jej oddalenie i podtrzymało wywody zawarte w decyzji. WSA w Olsztynie w wyrokiem z 9.7.2009 r.
(I SA/Ol 345/09) uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd potwierdził, że brak jest podstaw do przyjęcia, iż powierzchnia
altany – wydzielona z przestrzeni przegrodami budowlanymi – przekracza powierzchnię 35 m². Zdaniem sądu
I instancji, wątpliwości nie mogło budzić to, że za budynek rozumie się obiekt budowlany wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty i dach (art. 3 pkt
2 PrBudU i art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU). Tym samym zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem przepisów art. 1a ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU oraz art.
3 pkt 2 PrBudU, a nadto art. 210 ustawy z 29.8.1997 r.
– Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 ze zm.), które to uchybienia mogły mieć i miały
wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
SKO zaskarżyło powyższy wyrok w całości, wnosząc
o jego uchylenie i przekazanie sprawy sądowi I instancji
do ponownego rozpoznania. W skardze kasacyjnej zarzuciło naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez
błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie m.in.:
1. art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU, w związku z art. 29 ust. 1
pkt 4 PrBudU, polegające na uznaniu, że opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości nie podlega altana, położona na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o
powierzchni zabudowy do 25 m² w miastach i do 35 m²
poza granicami miast,
2. naruszenie art. 141 § 4 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) poprzez brak wskazania co do
dalszego postępowania przez organ drugiej instancji.
Naczelny Sąd Administracyjny oddali skargę kasacyjną.

Stan faktyczny
W stanie faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z [...], po wznowieniu postępowania uchyliło
własne decyzje z […] lutego 2008 r. i z […] maja 2007 r.
oraz decyzję Wójta Gminy S. ustalająca podatnikom zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2007 r. w wysokości […]. Kolegium przeprowadziło oględziny altany
podatników znajdującej się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie powierzchni zabudowy,
ustalając jej powierzchnię na 48,45 m², na którą składała
się powierzchnia zabudowy budynku (34,43 m²) oraz powierzchnię tarasu (14,02 m²). W ocenie Kolegium będący
przedmiotem opodatkowania budynek odpowiada definicji „budynku” w znaczeniu nadanym przez PLokU, w
szczególności wobec faktu, że posiada fundamenty i jest
trwale związany z gruntem. Przedmiotem opodatkowania
w niniejszej sprawie jest obiekt złożony z altany i tarasu.
Jednocześnie powierzchnia zabudowy przekracza normy
powierzchniowe ustalone w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych – 35 m², a zatem
budynek stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od
nieruchomości.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie podatnicy podnieśli, że organy niezasadnie przyjęły powierzchnię zabudowy (altanki) jako 48,45

Istota sporu
Spór, jaki powstał na tle przedstawionego stanu faktycznego, sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy cała powierzchnia znajdująca się pod dachem altany (tj. 48,45
m²) może być uważana za „budynek” i powinna być
uwzględniona przy ocenie możliwości skorzystania przez
podatników ze zwolnienia podatkowego oraz ewentualnego określenia wysokości podatku od nieruchomości.
Według podatników w skład powierzchni zabudowy altanki nie wchodzi powierzchnia tarasu, natomiast SKO
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przyjęło w zaskarżonej decyzji, że powierzchnia zabudowy przekracza normy powierzchniowe ustalone w przepisach PrBudU dla altan i obiektów gospodarczych,
a zatem budynek stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Nie jest natomiast przedmiotem sporu to, że powierzchnia altany podatników,
ograniczona ścianami, wynosi 34,43 m² (4,75 m x 7,25
m). Powierzchnia znajdująca się po dachem, która obejmuje także taras, wynosi 48,45 m².

w których zdefiniowano budowle i obiekty małej architektury. Tym samym zestawienie tych definicji legalnych
prowadzi do wniosku, że cechą różnicującą budynki od
budowli lub obiektów małej architektury jest m.in. wydzielenie pewnej przestrzeni przez przegrody budowlane.
Funkcjonalnie za takie przegrody należy uznać ściany danego obiektu budowlanego.
NSA przyjął także, że przy określaniu powierzchni altany skarżących, która potencjalnie podlegała opodatkowaniu na mocy PLokU organy podatkowe mogły uwzględnić
jedynie powierzchnię ograniczoną ścianami, które konstytuują budynek. Altana tylko bowiem jako budynek może
być włączona w zakres przedmiotowy podatku. Ponieważ
powierzchnia ograniczona ścianami wynosi 34,43 m², to
zasadnie podatnicy podnieśli prawo do zwolnienia podatkowego. Zdaniem NSA, Kolegium – próbując ustalić metodę wyznaczenia powierzchni zabudowy dla altany
podatników – niesłusznie w skardze kasacyjnej powołało
się na rozporządzenie MRRiB oraz na Polską Normę PNISO-9836:1997, gdyż wskazane przepisy nie należą ani
do ustawy podatkowej, ani do ustawy Prawo budowlane,
do której odwołuje się w definicji budynku w ustawie
o podatkach i opłatach lokalnych.

Uzasadnienie wyroku NSA
NSA oddalił skargę kasacyjną SKO, uznając, że żaden
z postawionych zarzutów nie ma usprawiedliwionych
podstaw. W uzasadnieniu wskazał, iż zgodnie z art. 7
PLokU zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają m.in. budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów
działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach PrBudU dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą (pkt 12). Oznacza to, iż altana na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym musi posiadać powierzchnię
zabudowy do 25 m² w miastach i do 35 m² poza granicami miast (art. 29 ust. 1 pkt 4 PrBudU). Altana objęta niniejszym postępowaniem znajduje się poza granicami
miasta i nie służyła działalności gospodarczej w 2007 r.,
tak więc aby być zwolnioną od podatku od nieruchomości, musi posiadać powierzchnię nieprzekraczającą 35 m².
Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 PLokU opodatkowaniu
podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane będące:
– gruntem,
– budynkiem lub jego części,
– budowlą lub jej części związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zdaniem NSA, altana jest budynkiem, którego definicję zawiera art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU – budynek to obiekt
budowlany w rozumieniu przepisów PrBudU, który jest
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach. W myśl przepisu art. 3 pkt 2 PrBudU, do której odsyła ww. przepis PLokU, ilekroć w ustawie jest mowa
o budynku, należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. NSA potwierdził stanowisko sądu I instancji, wskazujące, iż zestawiwszy ze sobą
przepisy art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU oraz przepis art. 3
pkt 2 PrBudU, można jednoznacznie stwierdzić, że aby
obiekt budowlany uznać za budynek, to obiekt ten musi
być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Konkluzja taka wynika w niebudzącej wątpliwości interpretacyjnych wykładni językowej obu przepisów.
Ponadto – w ocenie sądu – wykładnia pojęcia „budynek” na gruncie PLokU została potwierdzona nie tylko
systemowym odwołaniem do ww. przepisu PrBudU, ale
także poprzez uwzględnienie art. 3 pkt 3 i 4 PrBudU,

Wnioski płynące z uzasadnienia wyroku
W rozpoznanej sprawie kwestią sporną jest zaliczenie
do powierzchni zabudowy altany, która niewątpliwie jest
budynkiem w rozumieniu przepisów PLokU, powierzchni tarasu. Altana usytuowana poza miastem, której powierzchnia nie przekracza 35 m², nie podlega podatkowi
od nieruchomości. Do powierzchni altany nie należy wliczać tarasu1. Aby wliczyć do powierzchni użytkowej altany taras, musiałby być wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych2.
Przedmiotem niniejszego opracowania są rozważania
dotyczące zasad zwolnienia z opodatkowania altany znajdującej się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
poza miastem, która nie służy działalności gospodarczej.
Podstawowym celem poniższej analizy jest próba wskazania, jaki jest zakres przedmiotowy zwolnienia tego typu
budynków z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Analizując postawione na wstępie zagadnienie, przede
wszystkim należy ustalić znaczenie takich pojęć jak „altana”, „budynek” czy „przegroda budowlana”.
Pojęcie „altana”
W potocznej definicji za altany uznaje się niewielkie pawilony ogrodowe o lekkiej konstrukcji i ażurowych ścianach, niezwiązane trwale z gruntem, przeznaczone do
wypoczynku oraz osłony przed słońcem i deszczem. Takie
obiekty stanowią, zgodnie z art. 3 pkt 4 PrBudU, obiekty
małej architektury, niepodlegające podatkowi od nieruchomości. Użycie określenia „altana” (a nie budynek) nie
oznacza, że obiekt ten nie może być jednocześnie budynkiem. W celu ustalenia, czy obiekt nazywany altaną jest
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budynkiem, budowlą bądź obiektem małej architektury,
należy przeanalizować, czy spełnia kryteria określone
w art. 3 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 PrBudU. I tak np. jeżeli
obiekt istniejący na terenie działki w pracowniczym ogrodzie działkowym (obecnie rodzinne ogródki działkowe)
posiada łącznie wszystkie cechy budynku, tj. jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty i dach, to
niezależnie od tego, czy na jego wybudowanie zostało wydane pozwolenie na budowę, czy też nie było obowiązku
uzyskania takiego pozwolenia, taki obiekt jest budynkiem3. Należy jednak zauważyć, że od 1.1.2003 r. budynkiem w rozumieniu PLokU jest obiekt budowlany
w rozumieniu przepisów PrBudU, trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Oznacza to, że altany niespełniające kryteriów budynku zawartych w tej definicji, a w szczególności niezwiązane trwale
z gruntem, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości.

tak będzie się interpretować tę definicję, to po co ustawodawca wskazuje w niej, że za budynek można uznać
obiekt, który ma fundamenty i jest trwale z gruntem związany. Gdyby trwały związek z gruntem sprowadzał się jedynie do istnienia fundamentów, to definicja powinna być
krótsza i nie miałoby sensu zamieszczanie w niej pojęcia
„trwale z gruntem związany”. Pojęcie to jednakże jest zamieszczone w definicji, a przez to nie może być utożsamiane z posiadaniem przez budynek fundamentu. Ponadto
stwierdzić należy również, że obiekt budowlany zaprojektowany (wykonany) bez przegród zewnętrznych, fundamentów bądź bez dachu lub niezwiązany trwale z gruntem, nie może być uznawany za budynek6. Podsumowując, można zatem stwierdzić, że budynki niezwiązane
trwale z gruntem w sensie fizycznym (fundamenty)
i wzniesione do przemijającego użytku nie odpowiadają
definicji budynku z PLokU.
Podkreślić także należy, iż definicja budynku zawarta
w art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU nie wyjaśnia, co należy rozumieć przez „trwały związek z gruntem”. W tej sytuacji zasadne jest odwołanie się do pojmowania trwałego związku
budynku z gruntem funkcjonującego w prawie cywilnym.
Zgodnie z przepisami KC, za trwale związany z gruntem
budynek można uznać tylko taki, który spełnia dwa warunki:
– nie można go od gruntu oderwać bez jego uszkodzenia oraz
– nie jest obiektem wzniesionym do przemijającego
użytku7.
W tym miejscu należy nawiązać, iż ujęta w punkcie 1
art. 1a PLokU definicja budynku odpowiada rozumieniu
tego pojęcia w myśl art. 3 pkt 2 PrBudU. Zgodnie z art. 3
pkt 2 PrBudU, budynkiem jest obiekt budowlany trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.
Pojęcie budynku jest więc węższe od pojęcia obiektu budowlanego, które obejmuje swoim zakresem zarówno budynek, jak i budowlę oraz obiekt małej architektury (art. 3
pkt 1 PrBudU). Koniecznym warunkiem zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii budynku w rozumieniu przepisów PrBudU jest zatem jego trwałe związanie z gruntem.
Jeżeli zatem obiekt budowlany ma cechy wymienione
w tym przepisie, jest budynkiem. Zasadnie zatem sąd
uznał, iż altana spełnia wszelkie wymogi aby traktować ją
jako budynek. Tym samym aby dany obiekt mógł być
uznany za budynek muszą być kumulatywnie spełnione
wszystkie wskazane w nim przesłanki. Zatem musi mieć
on m.in. dach, ponieważ brak tego elementu eliminuje
obiekt z kategorii budynku. Należy również podzielić pogląd prezentowany w orzeczeniu, zgodnie z którym aby
obiekt budowlany uznać za budynek, to musi on być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.
Nie budzi bowiem wątpliwości wykładnia językowa zarówno art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU, jak i art. 3 pkt 2 PrBudU.
Co do kwestii, czy dany obiekt podlega opodatkowaniu

Definicje „budynku” zawarte w PLokU i PrBudU
Wypada w tym miejscu wskazać, iż od początku 2003 r.
zasadnicze znaczenie przy określaniu zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów budowlanych
ma ich właściwe zakwalifikowanie do kategorii budynków lub budowli. W art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU zawarta
jest definicja budynku. Jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów PrBudU, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych. Budynek musi posiadać fundamenty i dach
oraz być trwale związany z gruntem. Nie bez znaczenia
jest również to, że musi on być wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych – obiekty bez przegród
(ścian), nie mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako budynki. Budynek w rozumieniu definicji
musi mieć fundamenty. Każdy rodzaj tych fundamentów
pod budynkiem dopuszczony przez PrBudU należy uznać
za mieszczący się w przytoczonej definicji4. Istotne jest
również pojęcie „trwały związek z gruntem”. W zmienionej definicji budynku nie wyjaśniono, co należy rozumieć
przez „trwały związek z gruntem”. Możliwe są tutaj dwie
interpretacje. Pierwsza z nich zakłada, że związany trwale z gruntem jest budynek, którego nie można od gruntu
odłączyć bez uszkodzenia jego konstrukcji5. Innymi słowy, każdy budynek mający fundamenty jest trwale z gruntem związany, bez względu na inne okoliczności. Zgodnie
z tymi poglądami, budynek tymczasowy, wzniesiony na
pewien okres, jest trwale z gruntem związany, jeśli jego
usytuowanie na gruncie lub w gruncie ma charakter trwały (fundament). Decydujące znaczenie ma więc „fizyczny” związek budynku z gruntem, co przejawia się tym, że
budynek ma fundamenty. Przyjęcie takiego poglądu prowadzi w konsekwencji do stwierdzenia, że każdy budynek z fundamentami jest trwale związany z gruntem. Jeżeli
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podatkiem od nieruchomości, należy ustalić, czy jest
obiektem budowlanym w rozumieniu PrBudU. Jeżeli jest,
to należy przejść na grunt definicji budynku i budowli zawarty w PLokU. I chociaż definicja budowli z PrBudU
pokrywa się z definicją zawartą w PLokU, ale podstawą
do rozstrzygania wątpliwości dotyczących tego, co jest
budowlą jest komentowany art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 PLokU.
Podsumowując, w kontekście istoty sporu, ponownie
podkreślić należy, że zaliczenie na gruncie przepisów
PLokU konkretnego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 1a pkt 1 i 2 PLokU, do stanowiących przedmiot
opodatkowywania obiektów budowlanych wskazanych w
tej ustawie, następuje przy komplementarnym uwzględnieniu treści adekwatnych przepisów PrBudU, co stanowi
konsekwencję treści i zakresu odesłań zawartych we
wskazanych przepisach ustawy podatkowej8.

Zwolnienie z opodatkowania altany podatkiem od
nieruchomości
Warto zwrócić uwagę na to, że zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości jest ograniczony, podobnie jak
w wielu innych podatkach, poprzez wprowadzenie przez
ustawodawcę wielu wyłączeń i zwolnień podatkowych.
Wskazując na tego rodzaju elementy konstrukcyjne podatku, należy zwrócić uwagę, iż w przypadku zwolnienia
określona kategoria stanów faktycznych bądź prawnych
mieści się co prawda w ogólnych ramach przedmiotowo-podmiotowych danego podatku, lecz przepis prawa przesuwa ją poza zakres obciążenia danym podatkiem11.
W wyniku zwolnienia, pomimo istnienia obowiązku podatkowego, nie dochodzi więc do powstania zobowiązania podatkowego w odniesieniu do wskazanych w ustawie
podatkowej stanów faktycznych i prawnych. Ustawodawca, z różnych względów, rezygnuje zatem okresowo lub
bez zakreślenia jakiegokolwiek terminu z wymiaru podatku w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń prawnych. Zdarzenia te nie będą więc wywoływały skutków
finansowych w zakresie danego podatku. Na konstrukcję
zwolnienia podatkowego wskazuje zwykle użycie w tekście normatywnym zwrotu w rodzaju: „zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich
części”12.
Na wstępie trzeba wskazać, że ustawa z 8.7.2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 169, poz.
1419; dalej RodzOgrDziałU) spowodowała przekształcenie dotychczas funkcjonujących pracowniczych ogrodów
działkowych w rodzinne ogrody działkowe. Wywołało to
konieczność zmian w przepisach regulujących podatek od
nieruchomości i podatek rolny, w których są przewidziane zwolnienia dla gruntów i budynków tych ogrodów
i działkowiczów. Zmiany te jednak w istocie rzeczy sprowadziły się do zastąpienia pojęcia „pracownicze ogrody
działkowe” nowym – „rodzinne ogrody działkowe”.
W dalszym ciągu zatem ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystają budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm
powierzchni ustalonych w przepisach PrBudU dla altan
i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą13.
Wracając do głównego wątku ostateczne, obecne
brzmienie zwolnienia zawartego w pkt 12 art. 7 PLokU
nadała wspomniana RodzOgrDziałU. W konsekwencji,
w obecnym stanie prawnym zwolnione od podatku od nieruchomości są jedynie budynki na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych i to pod dalszymi warunkami. Dla
porządku wypada jeszcze wspomnieć, iż wskazany przepis nie ustanawia natomiast zwolnienia przedmiotowego
dla samych gruntów, na których położone są ogrody14.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU zwolnieniem od podatku od nieruchomości objęte są budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach

Określenie „przegrody budowlanej”
NSA w postawionej tezie wyroku uznał, iż ustalając powierzchnię budynku podległą opodatkowaniu w podatku od
nieruchomości, należy uwzględnić przestrzeń wydzieloną
przegrodami budowlanymi (ścianami). Warto zatem rozwinąć ten wątek, gdyż termin „przegrody budowlane” ma istotne znaczenie dla określenia powierzchni budynku – altany.
Ustawodawca nie wyjaśnił pojęcia „przegroda budowlana”, należy zatem odwołać się do uniwersalnego słownika języka polskiego PWN. Zgodnie z definicją, iż
„przegrodą” jest to, co przegradza, odgradza, dzieli; ścianka przedzielająca, przepierzenie, bariera itp. Jednocześnie
ze słownikową definicją „wydzielić” oznacza oddzielać,
odłączać coś od większej części. Z kolei „oddzielić” oznacza utworzyć przegrodę odgrodzić coś od czegoś. Zatem
„wydzielenie z przestrzeni” dokonane przez przegrody budowlane wymaga, aby przegrody te oddzielały przestrzeń
wewnątrz budynku od przestrzeni zewnętrznej w trzech
wymiarach. Chodzi więc o zamknięcie przegrodami budowlanymi przestrzeni wewnątrz budynku. Na poparcie
dokonanej wykładni można wskazać orzeczenia sądów
administracyjnych9.
Mając na uwadze powyższe rozważania, warto zwrócić
również uwagę na tzw. element konstrukcyjny – w budownictwie to określenie dla tych części obiektu budowlanego, które spełniają zadania konstrukcyjne. Zatem nie
wszystkie elementy budowlane są elementami konstrukcyjnymi (np. ściana działowa takim elementem nie jest).
Z grubsza podział elementów konstrukcyjnych można
ująć tak przegrody budowlane poziome (płyta fundamentowa, strop, dach, stropodach, płyta balkonowa, płyta spocznikowa), przegrody budowlane pionowe (fundament,
ściany nośne, ściany samonośne) oraz inne elementy konstrukcyjne. Podobnie bowiem „przegrody”, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU mają powodować wydzielenie budynku z przestrzeni. Będą to więc pionowe ściany budynku, a nie stropy10.
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PrBudU dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem
zajętych na działalność gospodarczą. Warunkiem podlegania altany na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym zwolnieniu z podatku od nieruchomości jest zatem
spełnienie wymogu określonej powierzchni zabudowy.
Zatem wymóg określonej powierzchni jest objęty zakresem ww. zwolnienia przedmiotowego i ma charakter społeczny15. Mianowicie altana na działce w rodzinnym
ogrodzie działkowym, aby podlegała zwolnieniu z podatku od nieruchomości musi posiadać powierzchnię zabudowy do 25 m² w miastach i do 35 m² poza granicami miast
(art. 29 ust. 1 pkt 4 PrBudU). Aby wliczyć do powierzchni użytkowej altany taras, musiałby być on – stosownie
do art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU – wydzielony z przestrzeni,
za pomocą przegród budowlanych. Wydaje się zatem, iż
taras, jeżeli jedynie z dwóch stron jest zabudowany ścianami altany natomiast z pozostałych dwóch stron jest
otwarty, to nie można uznać, tak wydzielonej z przestrzeni części zwanej „tarasem” za część obiektu budowlanego wydzieloną z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych, której powierzchnię należy wliczyć do powierzchni użytkowej przedmiotowej altany16.

po wewnętrznej długości wszystkich ścian obiektu budowlanego. Z uwagi bowiem na to, że powierzchnia budynków
i budowli wyrażana jest w m², do jej obliczenia wystarczy
zmierzyć powierzchnię po wewnętrznej długości dwóch
ścian. Co więcej, powierzchnia użytkowa ma znaczenie
przy określaniu wysokości zobowiązania podatkowego,
natomiast powierzchnia zabudowy, biorąc pod uwagę konstrukcję art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU, decyduje o podleganiu
obiektu zwolnieniu podatkowemu. Z pewnością powierzchnia użytkowa mieści się w powierzchni zabudowy,
ale nie jest z nią tożsama. W konsekwencji aby wliczyć do
powierzchni zabudowy altany taras, musiałby być on – stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU – wydzielony z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych, gdyż tylko
wtedy stanowić może część budynku. Konieczne było zatem zdefiniowanie na użytek sprawy pojęcia przegroda budowlana, o czym powyżej.
Otóż możliwość korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU powiązana została z pojęciem powierzchni zabudowy, a nie powierzchni użytkowej budynku. To ostatnie pojęcie jest w PLokU zdefiniowane w art. 1a pkt 5. Skoro art. 7 ust. 1 pkt 12 PLokU
odsyła do norm powierzchni ustalonych w PrBudU dla altan i obiektów gospodarczych, oczywistym jest, że poszukiwać należy w PrBudU definicji pojęcia powierzchnia
zabudowy. Art. 29 ust. 1 pkt 4 PrBudU określa normy powierzchni zabudowy w kontekście pozwoleń na budowę.
Zgodnie z jego treścią budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni
zabudowy do 25 m² lub do 35 m² nie wymaga pozwolenia
na budowę. PrBudU nie zawiera jednak definicji pojęcia
„powierzchnia zabudowy”.

Powierzchnia altany podlegająca opodatkowaniu
Kluczowe znaczenie ma ustalenie powierzchni budynku,
która ma podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że ustalenia tego należy dokonać zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 PLokU oraz
art. 3 pkt 2 PrBudU – tj. uwzględnić przestrzeń wydzieloną przegrodami budowlanymi (ścianami), mierząc po ich
zewnętrznych krawędziach, które wyznaczają linie graniczne pomiędzy budynkiem jako całością, a wolną przestrzenią w otoczeniu. Prezentowany pogląd został potwierdzony
w orzecznictwie sądów administracyjnych17.
Obowiązujące przepisy określają, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości
i obiekty budowlane takie jak: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej (art. 2 ust.1 PLokU). Podstawę
opodatkowania, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 PLokU, stanowi dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa.
Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części zdefiniowana została w art. 1a ust. 1 pkt 5 PLokU, zgodnie z którym jest to powierzchnia mierzona po wewnętrznej
długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutenery i poddasza użytkowa.
Należy zwrócić uwagę, iż w powyższej definicji ustawodawca nie wprowadza obowiązku mierzenia powierzchni

Podsumowanie
W prezentowanym wyroku NSA wyraził zasadny pogląd w kwestii prawidłowego kwalifikowania danego
obiektu (altany) dla potrzeb opodatkowania, które powinno odbywać się przede wszystkim w oparciu o pojęcia
zdefiniowane na potrzeby podatku od nieruchomości, jedynie z pomocniczym wykorzystaniem prawa budowlanego. Według PLokU, podatkiem od nieruchomości objęte
są wszystkie obiekty budowlane, z wyłączeniem jedynie
obiektów małej architektury. Przy określaniu powierzchni altany, potencjalnie podlegającej opodatkowaniu na
mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należy
uwzględnić jedynie powierzchnie ograniczoną ścianami,
które konstytuują budynek. Stanowisko prezentowane w
przedstawionym wyroku ma uzasadnienie w orzecznictwie sądów administracyjnych.
KA
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XI. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ
1. Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
INFORMACJA
z posiedzenia Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
W dniu 14 października 2011 r. w Warszawie, Krajowa
Komisja Rozjemcza PZD odbyła kolejne, planowane posiedzenie w pełnym składzie.
Pierwszym z tematów posiedzenia była ocena przebiegu II Kongresu PZD oraz zadania dla organów pionu rozjemczego PZD wynikające z dokumentów kongresowych.
Członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej jednomyślnie potwierdzili zasadność zwołania II Kongresu PZD.
W ocenie członków KKR konieczność zwołania II Kongresu PZD wynikała z faktu szczególnie nieprzychylnych
Polskiemu Związkowi Działkowców, a wręcz szkalujących Związek, działań i to działań podejmowanych przez
naczelne organy państwowe. To właśnie zaangażowanie
się – między innymi – Najwyższej Izby Kontroli do walki z naszym środowiskiem działkowym, polegające na
sporządzeniu zmanipulowanego raportu, szkalującego wizerunek całego ruchu ogrodnictwa działkowego, próby
uchylenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez zaskarżenie jej do Trybunału Konstytucyj-

nego, a ostatnio zapowiedź radykalnych zmian w tej ustawie, zawartą w stanowisku Marszałka Sejmu przesłaną do
Trybunału, zadecydowało o podjęciu wszelkich przedsięwzięć, w tym decyzji o zwołaniu II Kongresu Polskiego
Zwiazku Działkowców, celem obrony ustawy o ROD,
ustawy stojącej na straży praw z trudem osiągniętych
przez działkowców, zapewniającej działkowcom bezpieczne korzystanie ze swoich działek.
Dokonując oceny II Kongresu PZD Krajowa Komisja
Rozjemcza uznała, że Kongres spełnił stawiane przed nim
zadania i podjęła Uchwałę Nr 2/2011 w sprawie zadań dla
pionu rozjemczego PZD wynikających z dokumentów
przyjętych przez Kongres .
Kolejnym tematem posiedzenia było rozpatrywanie podań wniesionych w trybie nadzwyczajnym do Krajowej
Komisji Rozjemczej przez Prezesa PZD i Przewodniczącą Krajowej Komisji Rozjemczej. Rozpoznano 4 sprawy.
W sprawach różnych, Krajowa Komisja Rozjemcza postanowiła zwołać – w drugiej dekadzie listopada 2011 r.
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– dwudniową naradę szkoleniową z udziałem przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych PZD oraz

odbyć w tym czasie kolejne posiedzenie orzecznicze KKR
w pełnym składzie.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
mgr Olga Ochrymiuk
Warszawa, dnia 17 października 2011r.

2. Uchwały
UCHWAŁA NR 2/2011
Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców w Warszawie
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie oceny II Kongresu Polskiego Związku Działkowców i zadań dla struktur PZD, w tym komisji
rozjemczych PZD, wynikających z dokumentów przyjętych na tym kongresie
Zwołanie II Kongresu PZD wynikało z faktu szczególnie nieprzychylnych Polskiemu Związkowi Działkowców,
a wręcz szkalujących Związek, działań – między innymi
– Najwyższej Izby Kontroli polegających na sporządzeniu zmanipulowanego raportu szkalującego wizerunek całego ruchu ogrodnictwa działkowego, próby uchylenia
całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez
zaskarżenie jej do Trybunału Konstytucyjnego, a wreszcie
zapowiedź radykalnych zmian w tej ustawie, zawartych
w stanowisku Marszałka Sejmu przesłanym do Trybunału. Mimo zmasowanych protestów działkowców, którzy
w obronie ustawy o ROD złożyli ponad 620 tys. podpisów, ich jednomyślności w poglądach o konieczności
obrony ustawy o ROD – istnienie obecnego systemu funkcjonowania ogrodów działkowych opartego na tej ustawie
jest zagrożone.
Zaangażowanie się naczelnych organów państwowych
do walki z naszym środowiskiem działkowym oraz podejmowanie przez te organy działań wymierzonych w ustawę o ROD i prawa polskich działkowców, potwierdza i
uzasadnia słuszność decyzji o zwołaniu II Kongresu PZD.
II Kongres PZD uznał, że podważenie ustawy o ROD
to uderzenie w miliony polskich rodzin. Uznał jednocześnie ustawę za fundamentalne i szczytowe osiągnięcie polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego, stabilizującą
rozwój nowoczesnej organizacji skupiającej działkowców,
stojącą na straży praw z trudem osiągniętych przez działkowców, zapewniając bezpieczne korzystanie ze swoich
działek. II Kongres PZD uznał również, że obowiązująca
ustawa o ROD stanowi przeszkodę dla coraz częstszych
prób swobodnego przejmowania terenów zajętych przez
ogrody działkowe i w konsekwencji przeznaczenia tych
gruntów na cele komercyjne.
Ta tematyka jak też kwestia przyszłości ogrodów działkowych w Polsce oraz rola ogólnopolskiego samorządu
działkowców znalazła swe odzwierciedlenie w dokumentach przyjętych przez II Kongres PZD. Dlatego też ko-

nieczne jest rozpropagowanie i wdrożenie zawartych
w nich wytycznych przez pion rozjemczy PZD.
Mając powyższe na względzie Krajowa Komisja Rozjemcza PZD w oparciu o uchwałę 1/XXIV/2011 Krajowej Rady PZD z dnia 14 października 2011 r. w sprawie
zadań dla struktur PZD wynikających z dokumentów
przyjętych na II Kongresie PZD postanawia:
§1
uznać, że przebieg II Kongresu PZD oraz treść dokumentów przyjętych przez Kongres potwierdzają, że
II Kongres PZD spełnił stawiane przed nim zadania.
§2
podjąć wszelkie możliwe działania w celu obrony zapisów ustawy o ROD oraz służące pełnej realizacji celów
II Kongresu PZD, jego dorobku i dalszego umacniania w
społeczeństwie pozytywnego wizerunku ogrodów, działkowców i Związku poprzez zamieszczanie w lokalnych
mediach, w tym na stronie internetowej KR PZD omówienia dokumentów Kongresowych, zawartych w nich tez
i kierunków rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego
w Polsce.
zobowiązać:
Okręgowe Komisje Rozjemcze PZD oraz Komisje Rozjemcze ROD do:
– podejmowania działań służących propagowaniu dorobku II Kongresu PZD poprzez zamieszczanie w lokalnych mediach, w tym na stronach internetowych Zarządów Okręgowych PZD, omówienia dokumentów przyjętych przez II Kongres PZD, w tym zawartych w nich tez
i kierunków rozwoju ruchu działkowego,
– promowania dorobku II Kongresu PZD podczas szkoleń dla członków komisji rozjemczych PZD oraz wśród
społeczności ogrodowej,
– podejmowania wszelkich środków służących obronie
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ustawy o ROD i ogólnopolskiego samorządu działkowego, ochronie istnienia ogrodów i zabezpieczenia praw

działkowców zagwarantowanych w ustawie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
/-/ Olga Ochrymiuk

Sekretarz
/-/ Zofia Maria Mróz

Warszawa, dnia 14 października 2011 r.

3. Orzeczenia
Sygn. akt KKR………….

ORZECZENIE
w imieniu
Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców
Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w składzie następującym:
Przewodniczący:
Członkowie:

Protokolant:

Olga OCHRYMIUK
Jan KACZMARZYK
Robert Mirosław KLIMASZEWSKI
Zbigniew MALISZEWSKI
Zofia PADEREWSKA
Zofia PADEREWSKA

Po rozpatrzeniu w dniu 05 lipca 2011 r. skargi Przewodniczącego Krajowej Komisji Rozjemczej PZD na prawomocne orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD
w ……………....................................... dnia ……………
sygn. akt ………utrzymujące w mocy orzeczenie Komisji Rozjemczej ROD …………..w ………….. z dnia
……………… sygn. akt……………….., mocą którego

zostało oddalone odwołanie …………………. od uchwały Zarządu ROD z dnia …………….. Nr …………........
w sprawie pozbawienia członkostwa Związku i prawa
użytkowania działki.
Na podstawie: § 57 pkt 3 lit. b Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych Polskiego Związku Działkowców

ORZEKA
1. Uwzględnia skargę wniesioną w trybie nadzwyczajnym i uchyla orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD
w Krakowie z dnia ……………..r. (sygn. akt ……………….
2. Uchyla orzeczenie Komisji Rozjemczej ROD …………. w ……………… z dnia …………….r. sygn. akt
………………….
3. Uchyla uchwałę Zarządu ROD …………… w …………….. z dnia ……………. r. Nr …………. w sprawie pozbawienia członkostwa Związku i prawa użytkowania działki i przekazuje sprawę Zarządowi ROD do ponownego rozpatrzenia.

Przewodniczący:
/-/
Członkowie:
/-/ 4 podpisy
192

Uzasadnienie
Użytkownik działki nr …….. w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym w ……………,…………….. wniósł podanie do Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej o
złożenie skargi w trybie nadzwyczajnym na prawomocne
orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w
…………. z dnia 17 ……………..r. (sygn. akt: ………..)
oddalające odwołanie od orzeczenia Komisji Rozjemczej
ROD w ………… z dnia ……………..r. utrzymującego
w mocy uchwałę Zarządu ROD nr ……………. z dnia
………………. w sprawie pozbawienia członkostwa
Związku i prawa użytkowania działki.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
uwzględniła podanie i w oparciu o § 162 ust. l statutu PZD
wniosła skargę w trybie nadzwyczajnym do Krajowej Komisji Rozjemczej, zarzucając Okręgowej Komisji Rozjemczej w …………… i Komisji Rozjemczej ROD
„………….. w ……………. rażące naruszenie obowiązujących przepisów procedury związkowej przy wydawaniu orzeczeń rozjemczych, zaś Zarządowi ROD
…………….. przy podejmowaniu uchwały o pozbawieniu członkostwa Związku i prawa użytkowania działki.
Zespół Orzekający KKR ustalił i zważył co następuje;
skarga w trybie nadzwyczajnym znajduje uzasadnienie.
Dokumentacja z postępowania rozjemczego potwierdza,
że tak podmiotowy zarząd ROD przy podejmowaniu skarżonej uchwały, jak również i obie instancje rozjemcze przy
wydawaniu orzeczeń, naruszyły w sposób rażący obowiązujące w PZD przepisy proceduralne, stanowiące o bezskuteczności przedmiotowych decyzji.
Okręgowa Komisja Rozjemcza rozpoznając odwołanie
………………. od orzeczenia Komisji Rozjemczej ROD,
mocą którego utrzymana została w mocy skarżona uchwała Zarządu ROD - oddaliła odwołanie uznając orzeczenie
Komisji Rozjemczej ROD za prawidłowe, wtedy gdy to
orzeczenie jest dotknięte wadą prawną polegającą na tym,
że Komisja Rozjemcza ROD rozpoznała sprawę bez wzywania stron na posiedzenie rozjemcze. Jest to rażące naruszenie § 17 ust.3 regulaminu postępowania komisji
rozjemczych PZD i stanowiło podstawę Okręgowej Komisji Rozjemczej do uchylenia orzeczenia Komisji Rozjemczej ROD. Nadto, rozpoznając sprawę, tak Komisja
Rozjemcza ROD jak też i Okręgowa Komisja Rozjemcza
przeoczyły fakt braku, w dokumentacji rozjemczej, protokołu z posiedzenia Zarządu ROD, na którym podjęta została skarżona uchwała (wymóg-§ 40 regulaminu ROD) oraz
brak dowodu prawidłowego doręczenia skarżącemu zawiadomienia o terminie posiedzenia Zarządu ROD. Brak
przedmiotowej dokumentacji sygnalizował instancjom rozjemczym o nie uczestniczeniu skarżącego w posiedzeniu
Zarządu jak też o nieprawidłowym jego zawiadomieniu o
terminie posiedzenia Zarządu. Naruszenie przez Zarząd
ROD obowiązujących w tym zakresie przepisów proceduralnych stanowiło podstawę do uchylenia spornej uchwały

(§ 25 w związku z § 36 ust.3 statutu PZD). Dopiero po
wniesieniu przez Przewodniczącą KKR skargi w trybie
nadzwyczajnym, Zarząd ROD nadesłał pod adresem Krajowej Komisji Rozjemczej wyciąg z protokołu nr
……………… z posiedzenia Zarządu w dniu
………………r.. A przecież Zarząd ROD, chcąc bronić
swojego stanowiska w sprawie, taki dokument powinien
dostarczyć Komisji Rozjemczej ROD i to już w momencie wszczęcia postępowania rozjemczego.
Mimo tej nieprawidłowości Zespół Orzekający Krajowej Komisji Rozjemczej wziął pod uwagę nadesłany wyciąg z protokołu z posiedzenia Zarządu i uznał, że w tym
zakresie został zachowany wymóg określony w § 40 regulaminu ROD. Podzielił jednakże wywody zawarte w skardze nadzwyczajnej dotyczące nieprawidłowego zawiadomienia skarżącego o terminie posiedzenia Zarządu ROD.
Prawidłowym zawiadomieniem członka Związku o terminie posiedzenia Zarządu ROD, na którym ma być rozpoznawana jego sprawa, jest doręczenie zawiadomienia
bezpośrednio zainteresowanemu za pokwitowaniem lub
za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru. Zarząd ROD nie dysponuje ani dowodem potwierdzającym bezpośrednie przyjęcie przez skarżącego
zawiadomienia za pokwitowaniem (bądź odnotowaną odmową przyjęcia tegoż zawiadomienia), ani też dowodem
potwierdzającym odbiór przez adresata przesyłki pocztowej. Nadanie pocztowe z adnotacją „zwrot-nie podjęto w
terminie", na który to dokument powołuje się Zarząd
ROD, nie potwierdza doręczenia przesyłki adresatowi, a
wręcz wskazuje, że zawiadomienie o terminie posiedzenia
nie dotarło do adresata. W konkretnych okolicznościach
dowodem potwierdzającym prawidłowe doręczenie zawiadomienia byłby dokument z adnotacją pocztową, że
„adresat odmówił przyjęcia przesyłki”. Takim dokumentem Zarząd ROD również nie dysponuje.
Nie zabezpieczenie dowodu w przedmiocie prawidłowego zawiadomienia skarżącego o terminie posiedzenia
Zarządu ROD, stanowi o naruszeniu § 25 ust.l w związku
z § 36 ust 3 statutu PZD, a tym samym, o bezskuteczności podjętej uchwały o pozbawieniu skarżącego członkostwa i prawa użytkowania działki.
W tym miejscu Zespół Orzekający KKR zwraca uwagę
na zgromadzoną w sprawie dokumentację, wskazującą na
rażące naruszanie przez skarżącego …………….. obowiązujących w PZD norm prawnych. Uchylanie się bowiem od uiszczania składki członkowskiej oraz należnych
opłat na rzecz Ogrodu, jak również działanie na szkodę
PZD stanowi uzasadnioną przesłankę do pozbawienia
członkostwa i prawa użytkowania działki (patrz § 36 ust.
l statutu PZD). Jednakże, aby uchwała Zarządu ROD w
tym przedmiocie była prawnie skuteczna, winne być bezwzględnie zachowane wyżej wskazane przepisy procedury wewnątrzzwiązkowej.
193

Mając powyższe na względzie Zespół Orzekający Krajowej Komisji Rozjemczej PZD uwzględnił skargę w trybie nadzwyczajnym wniesioną przez Przewodniczącą Kraj

owej Komisji Rozjemczej i w oparciu o § 57 ust.3 lit. b
regulaminu postępowania komisji rozjemczych PZD
orzekł jak w sentencji orzeczenia.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
/-/ mgr Olga Ochrymiuk

XII. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
1. Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

INFORMACJA
z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
w dniu 14 października 2011 roku w Warszawie
Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 14 października 2011 roku odbyła w Warszawie kolejne, planowane posiedzenie w pełnym
składzie.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD dokonała omówienia:
– wyników przeprowadzonych kontroli,
– rozpoznała odwołanie Komisji Rewizyjnej ROD „Pod
Grzybem” w Świdnicy od Uchwały Okręgowej Komisji
Rewizyjnej PZD w Szczawnie Zdrój,
- konspekt sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej
PZD za kadencję 2007–2011 na IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD,
– założenia do wytycznych do pracy Komisji Rewizyjnych PZD na 2012 rok, oraz tezy KKR do badania bilansów ROD i OZ PZD oraz poszczególnych sprawozdań
finansowych za 2011 rok i preliminarzy finansowych
ROD i OZ PZD na 2012 rok,
– założenia do Planu Pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD na 2012 rok,

– skargi wpływające do Krajowej Komisji oraz pisma
o przeprowadzenie kontroli w ROD.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD dokonała oceny
II Kongresu PZD i podjęła Uchwałę Nr 6 /2011 w sprawie
zadań dla pionu rewizyjnego Polskiego Związku Działkowców.
Ponadto członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
skierowali list do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
prof. Stanisława Dąbrowskiego, w którym zwrócili się
z prośbą o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego złożonych wniosków przez swego poprzednika. Pod listem
podpisali się wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu.
Kolejne posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
postanowiono odbyć w pierwszej połowie listopada 2011 r,
celem zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w okresie mijającej kadencji.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
Maria Fojt

2. Uchwały
Uchwala Nr 6/2011
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 października 2011 roku
w sprawie oceny II Kongresu PZD oraz zadań dla pionu rewizyjnego PZD wynikających z przyjętych
dokumentów
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie Uchwały Krajowej Rady PZD Nr 1/XXIV/2011

z dnia 14 października 2011 roku w sprawie zadań dla
struktur PZD wynikających z dokumentów przyjętych na
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II Kongresie PZD stwierdza, że w wyniku wystąpienia
szczególnego zagrożenia dla istnienia ogrodów, utraty
praw nabytych działkowców, próby likwidacji Polskiego
Związku Działkowców i unicestwienia 114 letniej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich,
uznaje zwołanie II Kongresu PZD za zasadne, który spełnił stawiane przed nim zadania. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że przyjęte przez II Kongres PZD
dokumenty w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
z 8 lipca 2005 roku przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, 30-lecia istnienia Związku oraz współpracy z samorządami lokalnymi prezentują jednoznaczne
stanowiska polskich działkowców.

kumentach kongresowych podczas narad szkoleniowych
organizowanych dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD oraz członków tych komisji,
– podejmowania dalszych aktywnych działań w obronie naszej Ustawy o ROD, nabytych praw działkowców i
naszego Związku,
– promowania i propagowania dorobku II Kongresu
PZD w bieżącej działalności.
§2.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zobowiązuje Komisje Rewizyjne ROD do:
– wykorzystywania w bieżącej działalności przyjętych
przez II Kongres PZD dokumentów,
– dalszego aktywnego podejmowania działań w obronie realnie zagrożonych praw działkowców, ogrodów
i Związku oraz Ustawy o ROD z 2005 roku,
– inspirowania działalności Zarządów ROD w zakresie
wdrażania kierunków rozwoju ogrodów wynikających
z kongresowych dokumentów.

§1.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zobowiązuje Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD do:
– przekazania Komisjom Rewizyjnym ROD danego
Okręgu, wszystkich dokumentów przyjętych przez
II Kongres PZD,
– wdrażania wytycznych i wskazówek zawartych w do-

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
/-/ Maria Fojt

Sekretarz
/-/ Jerzy Jaksoń

Warszawa, dnia 14 października 2011 roku

XIII. INFORMACJE
1. Interpelacja do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzyskania pomocy
finansowej na usuwanie skutków powodzi dla działkowców zrzeszonych w PZD (nr 23084)
Szanowny Panie Ministrze!

działkowcom normalne korzystanie z działek, konieczne
jest podjęcie szeregu kompleksowych, kosztownych działań. Poszkodowani działkowcy w dalszym ciągu liczą na
pomoc państwa, bowiem bez pomocy z zewnątrz usunięcie skutków powodzi może okazać się ponad ich siły i
możliwości. Pozostawieni sami sobie nie będą w stanie z
własnych środków odbudować ogrodów i swoich działek.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy w projekcie ustawy znajduje się zapis, który umożliwi uzyskanie pomocy finansowej na
usuwanie skutków powodzi dla działkowców zrzeszonych
w Polskim Związku Działkowców?

Powódź, jaka wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r. na terenie Polski, objęła również rodzinne ogrody działkowe.
Według informacji przekazanych mi przez działkowców
powódź dotknęła ponad 400 rodzinnych ogrodów działkowych. Ze skutkami powodzi borykają się ogrody z terenu całego kraju. We wszystkich rodzinnych ogrodach
działkowych, przez które przeszła powódź, wystąpiły straty w uprawach, zagospodarowaniu działek, infrastrukturze
ogrodów oraz doszło do skażenia biologicznego i chemicznego gleby oraz wody.
Aby przywrócić ogrody ponownie do życia i umożliwić

Z poważaniem
Poseł Bożena Kotkowska

Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r.
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2. Odpowiedź z Ministerstwa Prac Wewnętrznych i Aministracji
Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,

zwalają na uruchomienie takiej pomocy. Zgodnie z powołanym przepisem dysponent części budżetowej może zlecić organizacji pozarządowej realizację swoich zadań (np.
związanych z przeciwdziałaniem lub usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych), przyznając jednocześnie dotację celową na ich sfinansowanie.
Odrębnym problemem jest natomiast – określenie źródeł finansowania ewentualnych dotacji dla Polskiego
Związku Działkowców. W obecnym stanie prawnym środki takie mogą być uruchomione z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Podziału ww. rezerwy dokonuje Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji, biorąc pod uwagę, z
jednej strony – jej wielkość, ż drugiej – znaczenie danego
zadania dla funkcjonowania społeczności lokalnej.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że problemy poruszone w wystąpieniu v mogą być rozwiązane
w oparciu o obowiązujące już przepisy i brak jest podstaw
do ich powielania w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

W nawiązaniu do pisma z dnia 20 czerwca 2011 roku
(sygn. SPS-023-23084/11) dotyczącego interpelacji Posła
na Sejm RP Pani Bożeny Kotkowskiej w sprawie uzyskania pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi dla
działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie pragnę zauważyć, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków
powodzi (druk sejmowy nr 4184) zawiera szereg rozwiązań, jakie będą mogły być zastosowane w przypadku wystąpienia powodzi. Projektowane przepisy mają na celu w
szczególności zapewnienie niezbędnych potrzeb bytowych poszkodowanym osobom fizycznym oraz zapewnienie ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej.
Projekt nie przewiduje natomiast wsparcia finansowego
rodzinnych ogrodów działkowych. Podkreślić bowiem należy, że obecnie obowiązujące przepisy, w szczególności
art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z późń.; zm.), po-

Z wyrazami szacunku
z up. Sekretarz Stanu
/-/ Tomasz Siemioniak

Warszawa, 4 lipca 2011 r.

3. Interpelacja poselska w sprawie uzyskania pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi
dla działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców
W dniu 10.06.2011 r. wpłynęła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji interpelacja (nr 23084) – poseł p. Bożeny Kotkowskiej w sprawie uzyskania pomocy
finansowej na usuwanie skutków powodzi dla działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.
W dniu 4.07.2011 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji - p. Tomasz Siemoniak udzielił odpowiedzi na przedmiotową interpelację poselską (pismo, znak: BMP-0713-7-31/11/AR).
Zgodnie z powyższym pismem, skierowanym do Marszałka Sejmu RP, ROD poszkodowane w wyniku powodzi nie zostały objęte rozwiązaniami projektu ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem
skutków powodzi (druk nr 4184). Bowiem, projektowane
przepisy mają na celu zapewnienie niezbędnych potrzeb
bytowych dla osób fizycznych i prowadzących działalność
gospodarczą.
Jednakże, rodzinne ogrody działkowe mogą skorzystać
z pomocy, na podstawie obecnie obowiązujących przepi-

sów prawnych tj. ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach
publicznych. W szczególności w oparciu o art. 151 tejże
ustawy.
Dotacje dla PZD na usuwanie skutków powodzi w ROD
mogą być uruchomione z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podziału tej rezerwy dokonuje Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji, uwzględniając
wielkość i znaczenie zadania dla funkcjonowania danej
społeczności lokalnej.
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji – p. Tomasz Siemoniaka
oraz interpelacja poselska p. Bożeny Kotkowskiej została
przesłana do wszystkich OZ PZD wraz z pismem KR PZD
z dnia 18.08.2011 r. (l.dz.5460/11), a następnie przedstawiona na posiedzeniu Prezydium KR PZD w dniu
1.09.2011 r.
Z analizy prawnej przygotowanej przez WGG KR PZD
wynika, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach
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związanych z usuwaniem skutków powodzi (druk nr
4184) faktycznie nie przewiduje pomocy finansowej dla
ROD poszkodowanych w wyniku powodzi. W obecnej
chwili nie ma również szansy na wniesienie jakichkolwiek
zapisów do projektu ustawy. Bowiem w dniu 18.08.2011 r.
tj. w dniu otrzymania przez KR PZD pisma Sekretarza
Stanu w MSWiA odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy w Sejmie RP i został on przyjęty większością głosów.
Co się tyczy ustawy o finansach publicznych, to zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, dysponent części budżetowej może zlecić
organizacji pozarządowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej z tą organizacją umowy, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań. Przedmiotowa umowa powinna określać szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, termin jego wykonania; wysokość udzielonej dotacji i tryb
płatności; termin wykorzystania dotacji (nie dłuższy niż
do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego), tryb kontroli wykonywania zadania, termin i sposób rozliczenia
udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej
części dotacji (nie dłuższy niż 15 dni od określonego w
umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania
realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania). Nie są znane jednak wytyczne
w zakresie szczegółowych zasad i trybu uruchamiania
środków budżetowych na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych – dla organizacji pozarządowych.
Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych uruchamia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak informuje MSWiA, w 2010 r., na przeciwdziałanie i usuwanie skutków związanych z powodzią i
osuwiskami przeznaczono 2250 mln złotych. Otrzymały
ją m.in. jednostki samorządu terytorialnego.
Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa
dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń
noszących znamiona klęsk żywiołowych, regulują wytyczne, opublikowane na stronie internetowej
www.mswia.gov.pl.
Określają one zasady i tryb udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. W szczególności, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i
odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona
klęski żywiołowej, w tym przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.
Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5%
planowanych dochodów na rok bezpośrednio poprzedza-

jący rok wystąpienia klęski żywiołowej. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania. Może być ona również udzielona jeżeli wartość
zadania, po udzieleniu zamówienia publicznego, jest nie
mniejsza niż 40 tyś. złotych. Tym samym, wartość dotacji
nie może być niższa niż 32 tyś. zł.
Dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów
materiałów i urządzeń oraz kosztów robót budowlano montażowo - instalacyjnych ( z wyłączeniem wydatków
ponoszonych na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób sprawujących
nadzór inwestorski lub autorski i kierowników robót oraz
innych wydatków, nie mających bezpośredniego związku
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania będącego przedmiotem dofinansowania).
Warunkiem uzyskania dotacji jest zgłoszenie potrzeb do
wojewody. Potrzeby ustala komisja do spraw szacowania
strat, powołana przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Wojewoda niezwłocznie przesyła Ministrowi
Spraw Wewnętrznych i Administracji, zbiorcze zestawienie potrzeb z danego województwa z propozycjami dofinansowania, określonymi na podstawie ustaleń wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat.
Minister, na podstawie zbiorczego zestawienia wydaje
promesy dofinansowania zadań. Promesy przekazywane
są do jednostek, którym przyznano dofinansowanie oraz
do wiadomości właściwych wojewodów. Przed wydaniem
promesy, pracownicy Biura do Spraw Usuwania Skutków
Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji mogą przeprowadzić wizytację terenową
zadania w celu ustalenia, czy zgłoszone potrzeby są uzasadnione i zgodne ze stanem faktycznym. Promesa stanowi zobowiązanie do przekazania dotacji na realizację
zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Promesa informuje o wysokości dofinansowania
określa przeznaczenie środków i maksymalny procentowy ich udział w wartości zadania, a także określa dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dotację oraz
miejsce i termin ich złożenia.
Wojewoda, na podstawie promes, ustaleń komisji wojewódzkiej oraz odpowiednich dokumentów zawiera z jednostkami samorządu terytorialnego umowy o dotacje.
A następnie, występuje do Ministra Finansów z wnioskiem
o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przedmiotowy wniosek wojewoda przesyła za
pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister ten opiniuje wniosek i niezwłocznie przekazuje go do Ministra Finansów. Następnie, wojewoda
dokonuje podziału uruchomionej kwoty pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Przyznane dotacje z rezerwy
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych podlegają rozliczeniu.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy domniemywać,
że Polski Związek Działkowców może ubiegać się o
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środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dwa sposoby.
O pomoc finansową dla ROD poszkodowanych w wyniku powodzi PZD może wystąpić:
1. bezpośrednio do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, będącego dysponentem tej części budżetowej - zgodnie z art. 151 ustawy o finansach publicznych.
Nie są znane jednak wytyczne w zakresie szczegółowych
zasad i trybu uruchamiania środków budżetowych na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- dla organizacji pozarządowych.

2. do jednostek samorządu terytorialnego, z wnioskiem o włączenie zadania, polegającego na odbudowie
zniszczonej infrastruktury w ROD do zadań własnych
gmin, powiatów lub województw (związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku powodzi). W szczególności, że
zgodnie z art. 4 ustawy o ROD, rodzinne ogrody działkowe stanowią urządzenia użyteczności publicznej. Postępowanie w zakresie przyznawania pomocy finansowej dla
ROD najprawdopodobniej będzie przebiegało zgodnie z
wyżej opisanymi zasadami.
przygotowała
Monika Kiljańczyk
St. Inspektor ds. prawnych
Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD

Warszawa, dnia 5.09.2011 r.

4. Globalny Raport Ogrodniczy Husqvarny
W dniu 4 sierpnia 2011 r. firmy Husqvarna i Gardena
zaprezentowały wyniki przeprowadzonego przez siebie
Globalnego Raportu Ogrodniczego. Raport opracowany
został na podstawie ankiety, w której wzięło udział kilka
tysięcy właścicieli ogrodów z dziewięciu krajów na czterech kontynentach: Australii, Francji, Niemiec, Japonii,
Polski, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Raport badał między innymi możliwości wzrostu wartości nieruchomości w przypadku dobrze urządzonego i
utrzymanego ogrodu. Z uzyskanych globalnych danych
wynika, że efektowny ogród może podnieść wartość nieruchomości o 16%, a w Polsce nawet o 18%. W raporcie
opracowany też został tzw. współczynnik opłacalności
ogrodowych inwestycji który określa ilokrotnie nakład zainwestowany w utrzymanie ogrodu zwróci się w przypadku jego sprzedaży. Średni światowy współczynnik wynosi
3,1, dla Polski jest to 2,2, czyli każda złotówka zainwestowana w utrzymanie ogrodu zwróci się u nas ponad
dwukrotnie.
Z raportu płyną również inne, bardzo interesujące wnioski.
Jako pięć najbardziej popularnych sposobów wykorzystywania ogrodu, polscy respondenci wymienili:
1. Relaks i odpoczynek;
2. Przebywanie blisko natury;
3. Wzrost pozycji społecznej;
4. Spotkania towarzyskie;
5. Miejsce zabaw dla dzieci.
Najbardziej pożądane narzędzia i sprzęt ogrodowy w
Polsce to z kolei:
1. Automatyczne systemy nawadniające;

2. Traktory ogrodowe;
3. Automatyczne kosiarki;
4. Zraszacze ogrodowe;
5. Nowoczesne pilarki.
Jako pięć czynników najbardziej zwiększających atrakcyjność (a więc i wartość) nieruchomości w Polsce zostały podane:
1. Duża przestrzeń pozwalająca na organizowanie spotkań towarzyskich;
2. Kamienne ścieżki;
3. Drzewa ozdobne;
4. Krzewy ozdobne;
5. Dobrze utrzymany trawnik.
Ponad 30% ankietowanych Polaków przyznało też, że
jest na bieżąco z najnowszymi trendami w ogrodnictwie.
Polacy znaleźli upodobanie w swoich ogrodach i inwestują w nie coraz więcej czasu i innych środków. Jednocześnie daje się zauważyć duży samokrytycyzm i dążenie do
perfekcji – 89% Polaków uważa, że sąsiedzi posiadają
bardziej atrakcyjny ogród. Nie dziwi w tej sytuacji fakt,
że wielu polskich ogrodników stara się prześcignąć sąsiadów w aranżacji oczek wodnych, skalniaków, pięknych
rabat itp. Ponadto badania wskazują, że ogrodnictwo staje się coraz bardziej popularne wśród młodego pokolenia.
Na kosiarki, rośliny ozdobne, altany wydajemy coraz więcej pieniędzy. Jak wynika z raportu, bliski kontakt z naturą jest drugim (zaraz po relaksie i odpoczynku) sposobem
wykorzystywania ogrodów. Świadczy to o silnych, naturalnych trendach w polskim ogrodnictwie, dla którego
przyroda jest tradycyjnie niezwykle istotna.
W wynikach i wnioskach z opisywanego raportu znaleźć można wiele analogii do ogrodnictwa działkowego.
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Nic dziwnego – ogrody działkowe są już od dawna bardzo
istotnym i nieodłącznym elementem polskiego ogrodnictwa. Tezy zawarte w raporcie tylko potwierdzają wyznawane od lat przez ponad milion polskich rodzin
działkowców tradycyjne wartości: szacunek dla przyrody,
miłość do swoich 300-500 metrowych działek i ogromne

zaangażowanie w ich zagospodarowanie i upiększanie, tak
by stawały się coraz lepsze i piękniejsze. Znaczenia działek jako miejsca do relaksu i wypoczynku czy też okazji
do przebywania blisko natury, nie sposób przecenić,
szczególnie w okresie, kiedy zainteresowanie ogrodnictwem w społeczeństwie – jak wskazuje raport – rośnie.
Sławomir Milewski

XIV. Z KART HISTORII
1. Dziennik Toruński „Nowości” z dnia 16 sierpnia 2011 r.
„Słoneczne Kąpiele w zieleni”
80 lat temu w Grudziądzu obradowali działkowcy z całego kraju i poświęcono ogródki w Kuntersztynie.
Nie wszyscy wiedzą zapewne, że ogrody działkowe, to
nie pomysł z czasów PRL. Mają one o wiele starsze korzenie.
Pierwszy ogród działkowy na ziemiach polskich nosił
nazwę „Kąpiele Słoneczne” i został założony w roku 1897
w Grudziądzu przez dra Jana Jalkowskiego. Tak się też
złożyło, że właśnie w Grudziądzu, ale 80 lat temu, odbył
się dwudniowy Kongres Związku Ogródków Działkowych Rzeczypospolitej Polski. Był on połączony z poświęceniem ogródków działkowych im. T. Kościuszki
w Kuntersztynie.
Aby mógł powstać taki ogród, musiało wcześniej zawiązać się Towarzystwo Ogródków Działkowych, któremu następnie gmina miejska oddawała bezpłatnie lub
w skromną dzierżawę teren nadający się do urządzenia kolonii ogródkowej. Ogrody administrowane były przez towarzystwa, a te znowu należały do Związku Towarzystw
Ogródków Działkowych Rzeczypospolitej Polski z siedzibą w Poznaniu. W Grudziądzu powołano takie Towarzystwo Ogródków Działkowych im. Tadeusza Kościuszki w Kuntersztynie w roku 1930 i urządzono je na
obszarze 25 mórg w ciągu jednego roku.

Teatrze Miejskim, skąd wyruszył malowniczy pochód na
czele z orkiestrą Towarzystwa Młodzieży Katolickiej do
kościoła na uroczystą mszę św. Pochód poprowadził senior ogrodnictwa działkowego rektor Egon Tkaczyk oraz
inspektor ogrodów miejskich Stefan Wodwud.
Kościół na ten dzień przybrany został w krzewy oraz
girlandy przez inspektora Wodwuda. Po nabożeństwie
uformował się wspaniały pochód, który ruszył do Kuntersztyna na teren ogródków działkowych im. Tadeusza
Kościuszki i – co ciekawe - pochód ten był filmowany!
W pochodzie udział brało około 300 osób, w tym delegaci z prawie wszystkich ogródków działkowych z całej Polski. Po przybyciu na teren ogródków ks. proboszcz
Bolesław Partyka z parafii farnej dokonał jego poświęcenia. Potem chór męski „Echo” pod dyrekcją Szymańskiego odśpiewał „Gaude Mater Polonia” i hymn Pomorza.
Po wykonaniu wspólnej fotografii Towarzystwo Ogródków Działkowych im. T. Kościuszki zaprosiło gości na
skromne śniadanie. Wśród gości obecny był prezydent
Grudziądza Józef Włodek oraz delegacja z Czechosłowacji ze Stanisławem Mikowecem z Pragi. Po śniadaniu
zwiedzono wspólnie wyróżnione działki, a o godz. 16 w
wielkiej sali hotelu „Pod Złotym Lwem” rozpoczęły się
obrady II Kongresu Związku Towarzystw Ogródków
Działkowych Rzeczypospolitej Polski.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad Józef Włodek
wręczył trzy dyplomy ufundowane przez miasto, a otrzymali je: Franciszek Drążkowski, członek Tow. Ogródków
im. T. Kościuszki, inż. Partyka – prezes Ogródków Działkowych „Unia” i Piotr Szymczak – członek Tow. Ogródków „Kąpieli Słonecznych” założonego w 1897 r. Nagrody i dyplomy wręczone jeszcze kilku innym wyróżniającym się grudziądzkim działkowcom.

Od teatru do kościoła
Zwołany do Grudziądza drugi kongres Związku (pierwszy odbył się w Poznaniu w 1928 r.), miał na celu zainteresować wszystkich działaczy społecznych, a przede
wszystkim członków magistratu miast ogródkami działkowymi.
W sobotę, 15 sierpnia, pierwszy dzień zjazdu delegaci i
delegatki wyznaczyli sobie na miejsce zbiórki teren przy
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Po zakończeniu pierwszego dnia obrad Towarzystwo
Ogródków Działkowych urządziło na swym terenie w
Kuntersztynie koncert i zabawę ludową. Poza tym odbył
się także koncert w ogrodzie hotelu „Pod Złotym Lwem”,
a wieczorem w sali wielki bal.

„Gryf”, gdzie wyświetlano film „Kraina słońca” obrazujący racjonalne uprawianie ogródków w Polsce i za granicą. O godz. 12 rozpoczęło się drugie plenarne zebranie.
Po zakończeniu kongresu i wyborze nowego zarządu
Towarzystwa odbył się wspólny obiad w hotelu „Pod Złotym Lwem”. Po południu wojewoda pomorski Wiktor Lamot w towarzystwie starosty grodzkiego Montiwiła
i prezydenta Józefa Włodka oraz delegaci kongresu udali
się tramwajami, by zwiedzić park miejski oraz ogrody
działkowe „Unii” i „Kąpieli Słonecznych” przy parku.
MP

Wojewoda w tramwaju
W niedzielę, 16 sierpnia, w drugi dzień zjazdu, od rana
rozpoczęły prace komisje, a wolni delegaci i goście zwiedzali wystawę ogrodniczą zakładów ogrodniczych
F. Frencha. Po obejrzeniu wystawy udano się do kina

2. Jubileusz 30-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Diana” w Sokolnikach Lesie

W tym roku nasz Rodzinny Ogród Działkowy „Diana”
obchodzi okrągły jubileusz 30-lecia istnienia. Został powołany do życia w roku 1981 pod nazwą Pracowniczy
Ogród Działkowy „Diana”. Głównym zakładem patronackim były ZWO „Vera”, ale część działek przydzielono
również pracownikom kilkunastu innych firm, do których
należały: PBK Wschód, PBK Zachód, Merinex, COBRO,
Inżynieria, ZPW Textilpol, Instytut Włókiennictwa, ZPO
Próchnik, Pollena – Ewa, Famed-1, Woj. Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna, Protech, ZP Techma-Zugil, ZPW
Północ.
Zaraz też został powołany pierwszy, tymczasowy Zarząd. Nie był on jednak z powszechnego wyboru, lecz
składał się z przedstawicieli wszystkich zakładów pracy.
Pierwszym prezesem naszych działek został wybrany kol.
Wacław Sziska.
Ogród nasz został zlokalizowany na obrzeżach jednej z
najpopularniejszych letniskowych miejscowości okolic
Łodzi – w Sokolnikach Lesie przy ul. Granicznej. ROD
„Diana” jest położony ok. 20 km od Łodzi niedaleko
Ozorkowa, zajmuje powierzchnię ok. 30 ha podzielonych
na 418 działek po ok. 450 –500 m2 każda. Teren Ogrodu
jest ogrodzony, do działek doprowadzona jest energia
elektryczna i sieć wodociągowa. Infrastrukturę ROD
„Diana” uzupełniają: Dom Działkowca, budynek hydroforni, plac zabaw dla małych dzieci /wyposażony w huśtawki, karuzelę, zjeżdżalnię, drabinkę oraz ławki na
których dorośli mogą odpocząć/, oraz spory teren wydzielony pod cześć sportową, na którym to znajdują się boiska
do piłki nożnej, koszykówki czy siatkówki. W Domu
Działkowca odbywają się coroczne walne zebrania członków ROD „Diana”, zebrania Zarządu czy też Komisji Rewizyjnej. Służy nam on także do spotkań działkowców
z członkami Zarządu podczas pełnionych przez cały sezon dyżurów. Na dyżurach tych nasi działkowcy na bieżąco zgłaszają swoje problemy i sugestie.
Wracając do historii… Na samym początku było szcze-

re pole. Dość szybko jednak wspólnym wysiłkiem działkowców teren ulegał radykalnym zmianom. Wiele prac
wykonali sami działkowcy w czynie społecznym, sporo
pomogły też firmy patronackie, czy to w postaci finansowej, czy też materiałowo-sprzętowej.
Sprawnie zostały wydzielone działki i alejki na terenie
Ogrodu. Postawiono wokół ogrodzenie i bramy wjazdowe, chociaż jako ciekawostkę należy podać iż przez kilka
lat teren działek nie mógł zostać zamknięty całkowicie
ogrodzeniem, gdyż przez sam środek naszych ogródków
biegło pole jednego z miejscowych rolników. Dopiero po
zdaniu w/w kawałka ziemi do gminy i przekazaniu go do
PZD, a następnie nam jako Ogrodowi mogliśmy go podzielić na kolejne działki, a jednocześnie dokończyć dzieła grodzenia terenu. We wrześniu 1981 roku Zarząd Ogrodu podjął uchwałę kopania studni czerpanych. W perspektywie kolejnych lat z wywiercono studnię głębinową, zbudowano budynek hydroforni oraz siec wodociągową.
Jesienią 1987 roku rozpoczęto elektryfikację Ogrodu.
Teren naszych działek szybko się zazielenił. Działkowcy masowo zaczęli stawiać na swoich działkach altanki.
Jak sięgam pamięcią w latach 80-ych gro działek miało
charakter ogrodniczo-sadowniczy. Praktycznie wszyscy
uprawiali ogródki warzywne, sadzili różne drzewka owocowe, na wielu działkach można było spotkać niewielkie
szklarnie czy uprawy pod folią.
Z biegiem lat zmieniał się jednak charakter naszych
ogródków. Zniknęła nazwa „Pracownicze Ogrody” na
rzecz „Rodzinnych Ogrodów”. Zmiany nastąpiły w całym
kraju. Na początku wielu działkowców / a praktycznie ok.
95% z nas to łodzianie/ dojeżdżało na działki słynną linią
tramwajową 46, nie było w okolicy sklepów, do tego jak
się chciało mieć świeże warzywa i owoce to najłatwiej było je wyhodować właśnie na swojej działce. Dziś bez problemu wszystko można nabyć w okolicy, czy to na
rynkach, czy w sklepach.
Po 30-stu latach powoli następuje również zmiana poko200

leniowa. Osoby aktywne zawodowo w okresie powstawania naszego Ogrodu w 2011 roku są już często emerytami.
Cześć działek użytkuje już nawet kolejne pokolenie,
a cześć zmienia właścicieli. Generalnie dziś oczekiwania
są inne, działki nasze to przede wszystkim miejsce gdzie
można w ciszy odpocząć.
Tak więc obecnie działki zmieniają status na rekreacyjno-wypoczynkowy. Chociaż oczywiście nie brakuje hobbystów, którzy po dzień dzisiejszy uprawiają swoje
kawałki ziemi. Jednak po większej części dominują dziś
działki rekreacyjne z ładną zadbaną trawą, mnóstwem
iglaków i innymi atrakcjami w postaci oczek wodnych,
skalników czy basenów.
30 lat do okres czasu, który spowodował, iż zużywa się
infrastruktura ROD. Dlatego też w ostatnich latach Zarządy przystąpiły do gruntownej modernizacji naszego Ogrodu. Pogłębiona została i oczyszczona studnia głębinowa,
zakupiono nową pompę, wyremontowano gruntownie budynek hydroforni, wymieniono znaczną część ogrodzenia
zewnętrznego, odmalowano Dom Działkowca. W roku
2010 zostały zakupione nowe urządzenia na plac zabaw
dla dzieci i na boiska sportowe. Hitem dla dzieci i dla młodzieży okazały się dwie zamontowane opony na linach do
huśtania się. Obecnie trwają kolejne prace modernizacyjne, które pozwolą na to, aby Ogród „Diana” funkcjonował bez zakłóceń i w przyszłości.
Te wszystkie działania zarówno naszych działkowców
jak i poszczególnych Zarządów powodują iż Ogród nasz

z roku na rok staje się coraz piękniejszy i coraz bardziej
popularny wśród łodzian, których wielu co roku poszukuje sobie działek na terenie ROD „Diana”. Sprzyja temu
również lokalizacja Ogrodu, poza miastem, z daleka od
ruchliwej trasy Łódź – Gdańsk, w bardzo popularnej dla
łodzian miejscowości letniskowej i uzdrowiskowej /w Sokolnikach Lesie znajduje się uzdrowisko dla dzieci/, wśród
pól i lasów. Okolica słynie z czystego powietrza i specyficznego mikroklimatu.
Niektórzy nasi działkowcy oprócz zajmowania się własną działką są także aktywnymi działaczami związkowymi. W 2011 roku do Zarządu Okręgowego PZD w Łodzi
został wybrany nasz kolega Bronisław Kredens. We wcześniejszych okresach we władzach okręgowych działali:
kolega Knychalski i kolega Kasiński.
Dotychczasowymi prezesami Zarządów w ROD „Diana” byli:
1. kol. Wacław Sziska /zarząd tymczasowy/,
2. kol. Sławomir Zapęcki,
3. kol. Jerzy Porada,
4. kol. Jerzy Pawlak,
5. kol. Jerzy Szewczyk,
6. kol. Janusz Knychalski,
7. kol. Józef Zmysłowski,
8. kol. Edward Kasiński,
9. kol. Władysław Świrk,
10. kol. Ilona Pałczyńska /obecnie urzędująca prezes/.
Informacje zebrał i spisał
Paweł Sadowski

3. Krótka historia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Janowo” w Rumi
Historia naszego ogrodu rozpoczyna się w 1985 roku.
Pewna grupa zapaleńców postanowiła stworzyć miejsce
gdzie wspólnie z rodzinami będzie można wypocząć po
pracy na łonie natury. Popracować dla przyjemności na
świeżym powietrzu, a przy okazji mieć z tego korzyść w
postaci własnych warzyw i owoców, a dla kobiet kwiatów. Osobami tymi byli: Marian Błażejak, Wiesław Brodnicki, Andrzej Płocharski, Krystyna Tylor, Ewa Cholewa,
Henryk Krupiński, Henryk Starenga, Bernadetta Banach,
którzy utworzyli Komisję Organizacyjną.
Dzięki ich staraniom, przy wsparciu urzędu miasta i wojewódzkiego zarządu POD w Gdańsku powstał pracowniczy ogród działkowy, który w ostateczności przybrał
nazwę „Janowo".
Plan realizacyjny zagospodarowania terenu ogrodu
działkowego „Janowo” wykonała 30.05.1986 roku Spółdzielnia Pracy Usług Projektowych „Prorem” w Rumi.
ROD „Janowo” został zarejestrowany przez Krajową Ra-

dę Polskiego Związku Działkowców na ogólnej powierzchni 10,8 ha, w tym pod działki 8,38 ha to jest 266
działek pod adresem POD Rumia ul. Kazimierska.
Ogród nasz powstał na terenie podmokłym, nieużytkach
gęsto porośniętych chaszczami, bez dróg dojazdowych i
energii elektrycznej. To jak teraz wygląda zawdzięczamy
pracy i zaangażowaniu wielu osób: kolejnych zarządów,
gospodarzom ogrodu oraz działkowcom pracującym na
rzecz ogrodu.
Na pierwszym walnym zebraniu, które odbyło się
11.10.1986 roku wzięli udział zaproszeni goście: ówczesny Naczelnik Miasta Rumia Stanisław Kończyński oraz
Prezes Wojewódzkiego Zarządu PZD w Gdańsku Stanisław Szczepanik. W skład zarządu ogrodu weszli członkowie Komisji Organizacyjnej. Pierwszym Prezesem
Zarządu został Marian Błażejak.
Prace na rzecz ogrodu ruszyły. W kolejnych latach rozwijała się infrastruktura ogrodu: utwardzono drogi dojaz201

dowe, zrobiono ogrodzenie zewnętrzne, utwardzono miejsca postojowe dla samochodów, adoptowano altanę na domek działkowca, dbano o meliorację ogrodu i wykonano
jedną z najważniejszych inwestycji -elektryfikację ogrodu.
W roku 1995 po praż pierwszy zorganizowano wystawę
plonów, co roku odbywa się przegląd działek, na którym
wybierane są najładniejsze altanki i działki, a ich działkowcy są wyróżniani dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Kolejne lata funkcjonowania ogrodu przynoszą nowe
wyzwania a nowe zarządy wybierane na walnych zebraniach dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków.
Przez te wszystkie lata prace na rzecz ogrodu postępowały. W jednym roku bardziej w innych mniej. Wszystko
zależy od możliwości finansowych i godzin przepracowanych społecznie przez działkowców.

Obecnie praca jaką wykonujemy to dalsza melioracja
ogrodu, odtworzenie dawnych rowów melioracyjnych
i budowa przepustów, a także modernizacja sieci elektrycznej ogrodu.
Doczekaliśmy się 25 -ecia naszego ogrodu. Ciesząc się
z tego co osiągnęliśmy pamiętajmy jednak, że organa państwa mają w swoim zamiarze zmianę ustawy o ROD.
Jest ona poddawana ciągłym atakom, a protesty składane przez działkowców w jej obronie są lekceważone.
Zwracamy się do władz samorządowych, do parlamentarzystów o poparcie i pomoc w kontynuowaniu rozwoju
ogrodnictwa działkowego, o obronie ogrodów działkowych i tworzenie warunków politycznych i prawnych dla
ich zachowania i rozwoju.
Jak mówił poeta: „Pamiętajcie o ogrodach”.
Opracowanie
Danuta Koralewska Irena Gąsior

4. Łódzki ROD „Storczyk” ma już 50 lat
Ogród działkowy „Storczyk” powstał w dniu 23 czerwca 1961 roku z inicjatywy, jak wówczas wszystkie POD,
związków zawodowych. Głównym jego organizatorem
był znany działacz związkowy - Henryk Macke.
Sali na zebranie organizacyjne nowego ogrodu użyczył
POD im. Reymonta. Ogród ten opiekował się „Storczykiem” przez wiele lat, użyczając im swojej świetlicy, także sadzonki roślin ozdobnych i cebulki.
Henryk Macke powiedział na zebraniu organizacyjnym
nowego ogrodu: „działki są świadczeniem państwa na
rzecz obywateli zainteresowanych ich uprawą i czynnym
wypoczynkiem na świeżym powietrzu”. Poinformował
również, że nie dla wszystkich działek starczyło w nowozbudowanym ogrodzie. O ich przydziale decydowała powołana komisja. Kierowała się ona następującymi zasadami: uciążliwość pracy zawodowej, ilość dzieci w rodzinie, wysokość zarobków, warunki mieszkaniowe i stan
zdrowia.
Szczęśliwców było 68, bo tyleż było działek. Wytyczyli je: Henryk Macke, Roman Kraśnicki, Wacław Jabłoński
i mgr Wacław Jaroniewski.
Obecni na zebraniu nowi działkowcy wybrali nazwę dla
swojego ogrodu. Najwięcej głosów padło na „Storczyk”.
Na zebraniu organizacyjnym wybrano także pierwszy
Zarząd nowego ogrodu. Przewodniczącym został mgr Wacław Jaroniewski, sekretarzem wybrano Zygmunta Maksymiuka, skarbnikiem został Zygmunt Dobrzyński,
a gospodarzem Roman Kraśnicki. Wybrano także komisję
rewizyjną. Jej przewodniczącym został Michał Jakubowski, a komisji rozjemczej Kazimierz Przybył Stalski.
Po zakończeniu zebrania organizacyjnego działkowcy

udali się do nowego ogrodu, który znajdował się przy
ul. Spornej – róg Strykowskiej, a wraz z nimi działacze
związkowi i przedstawiciele władz dzielnicy Bałuty.
Ogród oddano:pod klucz”. Znaczyło to wówczas tylko
tyle, że miał kompletne ogrodzenie z ocynkowanej siatki,
niekompletną sieć wodną (wodę włączono dopiero na jesieni) i budynek gospodarczy, który stanowiła pakamera,
jakich wtedy wiele można było spotkać na budowach. Był
jeszcze WC (drewniana budka a o dwóch „oczkach”).
Alejki ziemne były wytyczone, ale krawężniki wkopano
dopiero na jesieni, przy wydatnej pomocy działkowców.
Połowa nowego ogrodu stanowiła stare wysypisko: gruzu, żelastwa, kamieni, szlaki, odpadów medycznych i innych śmieci - ze szkłem w roli głównej. Wszystko to było
z grubsza wyrównane, a raczej spychaczem wciśnięte
w glebę. Część ogrodu od ul. Strykowskiej przecinał wyschnięty strumyk ściekowy, wszędzie rosły wieloletnie,
wysokie chwast. Gleby nie dało się kopać łopatą. Kilku
działkowców, zobaczywszy swoje działki, od razu z nich
zrezygnowało. Nie czuli się na siłach by je zagospodarować. Inni wynajmowali za ówczesne 300 złotych okolicznych rolników, którzy pługami konnymi dokonywali
pierwszej orki.
Glebę w „Storczyku” uprzątano przez wiele lat. Jeszcze
w ubiegłym roku jeden z działkowców wykopał zardzewiałe żelazko „na duszę” z początków ubiegłego wieku.
Pierwsze zbiory jesienią 1961 roku stanowiła rzodkiewka, i to nie na wszystkich działkach. Na wszystkich jednak
zieleniły się młode drzewka i krzewy.
Pierwszą altankę wybudował na swojej działce gospodarz ogrodu Roman Kraśnicki, i to wybudował tak solid202

nie, że służy do dziś rodzinie jego wnuczki.
W roku 1963 było już na działkach „Storczyka” 20 altanek. W latach następnych altanki już stały na wszystkich
działkach.
W połowie lat sześćdziesiątych działkowcy położyli
płytki na środku alejek. Uzyskano je z odzysku. Wyjednała je za niewielkie grosze inż. Alicja Młyńczyk z Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego w Łodzi. W ten sam
sposób powstały przy wjeździe do ogrodu miejsca parkingowe, które służą do dziś. Płyty z odzysku zorganizowała znów P. Ala a projekt wykonał nieodpłatnie inż. Jan
Mastalski.
W roku 1966 powstał zaczątek pasiek na terenie ogrodzonym żywopłotem z ligustru i obsadzonym modrzewiami i akacjami, które dostarczył J. Pilichowski. Pasieka
liczy dziś ponad 20 uli i jej pszczoły przyczyniją się do
zwiększania plonów, nie tylko w „Storczyku”, ale w całej
okolicy.
Ogromnym przedsięwzięciem dla działkowców i kilku
zarządów „Storczyka” była modernizacja budynku gospodarczego by jednocześnie mógł służyć jako świetlica. Trylinkę wymieniona na solidny fundament, ściany ocieplono
pustakami. Z tyłu - od strony pasieki – dobudowano spory magazynek z blachy. Odciążył on budynek gospodarczy
od drabin, taczek i innego sprzętu. Właściwie modernizacja tego budynku jeszcze się nie zakończyła. W tym roku,
z inicjatywy prezesa zarządu Sławomira Szymkiewicza,
położono nowy dach z płyt ondulinowych. Duży udział w
modernizację budynku gospodarczego włożyli przede
wszystkim poprzedni prezesi: Wacław Jaroniewski, Józef
Tyburowski, Roman Woliński, Edward Mięgoć i inni. Gdy
chodzi o działkowców to chyba wszyscy pracowali przy
modernizacji pawilonu. Niektórzy nawet wielokrotnie.
Wielu z nich już od nas odeszło na zawsze. Jednak ich
dzieło, owoc ciężkiej pracy, żyje i służy następnym pokoleniom.
W roku 1971 „Storczyk” powiększył się o 10 nowych
działek kosztem niewielkiego nieużytku (2500 m2) od
strony ul. Strykowskiej. Było więc już 78 działek. Jedną z
nich przeznaczono na plac zabaw dla małych dzieci.
Dużą niewygodą dla działkowców „Storczyka” był brak
energii elektrycznej. Kabel energetyczny o dużym przekroju był w tamtych latach ściśle reglamentowany. Dzięki pielgrzymce Papieża – Polaka do swojej Ojczyzny
w roku 1987 i wielkiej mszy odprawionej na Lublinku,

udało się działaczom „Storczyka” zainstalowany tam kabel zakupić bez przydziału po cenie niższej. Był przecież
z odzysku. Warunek był jednak jeden: działkowcy muszą
go sami wykopać. Przedsiębiorstwo energetyczne zgodziło się odpłatnie zwinąć i przewieźć własnym transportem
do ogrodu „Storczyk”. Niezwłocznie 10 działkowców,
dwoma własnymi samochodami osobowymi, pojechało
z łopatami na Lublinek i w ciągu jednego dnia wykopało
kabel. Potem przez wiele dni działkowcy (w tym również
kobiety) kopali głęboki rów według wytyczonej trasy, t
j. od rozdzielni w dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych
przy ul. Strykowskiej do granicy „Storczyka”. Wypożyczenie dużej koparki, która wykonałaby tę gigantyczną
pracę, było w tamtych latach dla działkowców nieosiągalne. Wszystkie zajęte były na budowach osiedli mieszkaniowych. Kabel był trochę poharatany. Nie wiadomo, czy
w czasie wkopywania go, czy wykopywania. Fachowcy
orzekli, że trzeba kupić w Peweksie (za dewizy) angielską taśmę izolacyjną i można go naprawić. Rozprowadzanie energii elektrycznej cieńszymi kablami po całym
ogrodzie było o wiele łatwiejsze. Udało się wypożyczyć
małą koparkę, która w alejkach kopała wąskie dołki. Prąd
od puszek do liczników na działkach doprowadzali sobie
sami działkowcy, zakupując dostarczony przez zarząd
ogrodu licznik na własny koszt. I prąd popłynął do altanek
i pawilonu ogrodowego.
Następnym ważnym wydarzeniem dla „Storczyka”
w ciągu tych 50 lat, stanowiło przyjęcie propozycji Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD przyłączenia do „Storczyka” mniejszego ogrodu „Jutrzenka”, który powstał w
1960 roku i był zlokalizowany przy ul. Strykowskiej.
Przybyło 39 działek. „Storczyk” liczy dziś 115 działek,
ale integracja nie przebiegała łatwo.
Obserwując 50 lat rozwoju infrastruktury „Storczyka”,
trzeba zauważyć, że ostatnie 20 lat zagrożeń dla istnienia
ogrodnictwa działkowego, spowolniło ten rozwój. Działkowcy dziś znacznie mniej inwestują w glebę działek
i uprawę roślin użytkowych w ogóle. Niektórzy ograniczają się do trawy.
To zagrożenie wciąż istnieje. Działkowcy, także
w „Storczyku”, zdają sobie sprawę, że gdyby nie PZD,
wsparty blisko milionem protest ów działkowców i kilku
milionami ich rodzin, dawno nie mielibyśmy ukochanych
działek, choć dla wielu z nas stanowią one sposób na
życie.
JP
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XV. WIERSZE
WODZU NASZ!
Wodzu bronisz działki jak Drzymała,
Za to Ci wielka, wspaniała chwała.
Chwała wielka i tak zostanie,
Kongres przepędził z działki dranie.
Kongres to strajk rozpaczy,
Żadnemu zaborcy nie wybaczy.
Na wstępie głośno wołamy,
Najmądrzejszego wodza my mamy.
My z motykami za Tobą stoimy,
Każdego kreta z działki wypędzimy.
Jak ta siła Ci nie pomorze,
To niech Pan Bóg w tym pomorze.
W obronie działek sił Ci nie brakuje,
Każdy z nas osobiście bardzo dziękuje.
Życzymy żyć w radości latek wiele,
Niech to będą same święta i niedziele
Zdzisław Herman

UPÓR DRZYMAŁY
Bronić będziemy działki małe,
Jak wielki upór Drzymały.
Tam Prusacy nas chamili,
Tak Polskę tam niemczyli.
Teraz Polskę wolną mamy,
To też działki nie oddamy.
Jak ktoś wnioski takie składa,
To mu Bismarck podpowiada.
Nasi mili i wspaniali sędziowie,
Niech wam Bóg w myślach podpowie.
Oddalcie wniosek-napaści szakali,
Działki te ze śmietnisk wygrzebali.
Teraz pięknie się zielenią,
Emerytom i biedakom świat odmienia.
Odmienia wczasy w kurortach bogaczy.
Na wczasy na działkach biednych i tułaczy.
Najmilsi i godni nasi posłowie,
Nie dajcie się zwieść pięknej mowie.
Zagłosujcie przeciw podłemu wnioskowi,
Będziesz brat bratem swemu rodakowi.
Jak inaczej rękę uniesiesz,
To więcej jej nie podniesiesz.
Bo złamałeś upór Drzymały,
A to nie przyniesie ci chwały.
Zdzisław Herman
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