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ZESPÓŁ KR A JOWEJ R ADY POLSKIEGO ZWIĄ ZKU DZIAŁKOWCÓW

IMPREZY W RODZINNYCH
Posiedzenie
OGRODACH DZIAŁKOWYCH
Podkomisji
DZIEŃ DZIECKA
Nadzwyczajnej Chodzenie
na szczudłach, strzelanie z łuku,
pokazy straży pożarnej i motocyklistów, a także
Sejmu
liczne gry i konkursy – to tylko niektóre z atrakcji,

Premier Donald Tusk i Prezes PZD Eugeniusz Kondracki

PAP/Radek Pietruszka

PREMIER TUSK
Z DZIAŁKOWCAMI
NA PROŚBĘ KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW PZD ZORGANIZOWAŁ W DNIU 15 CZERWCA BR. SPOTKANIE DONALDA TUSKA
Z DZIAŁKOWCAMI W ROD „WASZYNGTONA” W WARSZAWIE.

P

rezes PZD Eugeniusz Kondracki,
który przywitał uczestników przypomniał, że projekt obywatelski
był szeroko konsultowany w środowisku działkowców, a priorytetem przy tworzeniu była jego zgodność
z Konstytucją. - Projekt zyskał niespotykane dotąd w Polsce poparcie w postaci blisko miliona podpisów. To poparcie jest coraz większe, co potwierdzają
tysiące listów zbiorowych kierowanych
do polskich władz, klubów i posłów –
mówił Prezes Kondracki. W stanowiskach
tych działkowcy wyrażają swój sprzeciw
wobec projektu PO, a jednocześnie podkreślają, że to projekt obywatelski powinien stać się obowiązującym prawem. Prezes zapewnił także premiera, że Związek
rozumie potrzebę rozwoju miast i jest
otwarty na współpracę. Ważne jest jednak
poszanowanie interesów działkowców.
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech przedstawił najważniejsze zapisy projektu obywatelskiego. Wskazał na
jego fundamenty tj. poszanowanie praw
nabytych działkowców i pozostawienie im
samym decyzji, co do formy organizacyjnej ogrodów.
Premier zabierając głos podziękował
działkowcom za spotkanie i ciepłe przyjęcie. - Z całą pewnością projekt obywatelski może być projektem wiodącym

11 czerwca br. w ROD „Rakowiec” w Warszawie odbyło
się pierwsze posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, która zajmuje się
przygotowywaniem projektu
nowej ustawy działkowej.
Jednym z najważniejszych punktów obrad była prezentacja
projektu obywatelskiego. Najważniejsze zapisy i rozwiązania
w nim zawarte przedstawił pełnomocnik Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Tomasz Terlecki.
W swoim wystąpieniu podkreślił, że inicjatywa obywatelska
w pełni uwzględnia wyrok TK
i zabezpiecza prawa działkowców. Zwrócił się też do posłów
z apelem, by nie bagatelizowali
miliona podpisów złożonych pod
projektem, bo są najlepszym potwierdzeniem woli działkowców
i poparcia jakim się cieszy. Głos
zabrał także prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który zwrócił się
do posłów, aby uchwalając nową
ustawę mieli na uwadze przede
wszystkim dobro działkowców,
a nie tych, którym zależy na pozyskaniu gruntów pod różnego
rodzaju inwestycje. - Działkowcy
chcą zachowania ogrodów. Reformujmy, ale nie likwidujmy –
apelował Prezes Kondracki.
Obradom przysłuchiwało się
blisko stu działkowców, którzy
zgromadzeni byli przed Domem
Działkowca (ich relacje można
znaleźć na www.pzd.pl). (mz/ah)
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jeśli chodzi o prace Podkomisji – powiedział Donald Tusk. Premier odniósł się niezwykle pozytywnie do propozycji w nim
zawartych. - W dalszych pracach nad
nową ustawą głos działkowców nie powinien zostać zlekceważony, bo to dla
nich jest tworzone nowe prawo i nie
może one powstawać z pomĳaniem ich
głosu – mówił Tusk. Premier podkreślił,
że istnienie Polskiego Związku Działkowców mu nie przeszkadza i powinien on zostać zachowany. Słowa te przyjęte zostały
oklaskami. Podczas spotkania głos zabierali także działkowcy, którzy wyrażali swoje poparcie dla projektu obywatelskiego
oraz dalszego istnienia ogrodów i Związku. Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze, obie strony zadeklarowały chęć
dalszej współpracy. Pełna relacja ze spotkania na www.pzd.pl.
(ah/mz)

Kolejna pikieta
działkowców
20 maja br. po raz kolejny działkowcy pikietowali przed biurami
posłów PO. To dalszy ciąg swoistego „dialogu” z posłami tego
ugrupowania. Pomimo przeprowadzonej dwa tygodnie wcześniej ogólnokrajowej pikiety posłowie Platformy wciąż obstają
przy rozwiązaniach przygotowanych przez zespół S. Huskowskiego, które zmierzają do likwidacji
ogrodów. Czy działania działkowców odniosą skutek. Tego
dowiemy się niebawem. Czasu
na uchwalenie nowej ustawy
jest coraz mniej.
(mz)

które odbyły się w wielu ogrodach działkowych
z okazji Dnia Dziecka. Tak było np. w Wejherowie, Tczewie, Bolesławcu, Łodzi, Pile czy Gdańsku. Najmłodsi mimo wielu atrakcji znaleźli także
czas, by napisać listy do premiera Donalda Tuska.
„Panie Premierze chcemy bawić się na działce.
Kochamy nasze działki. Nie odbierajcie ich nam
i naszym rodzicom” – napisali najmłodsi.
(mz)

JUBILEUSZE
W tym roku kolejne ogrody będą świętowały
swoje wielkie Jubileusze. 80 –lecie obchodził będzie ROD im. Przyłuskiego w Poznaniu,
60-lecie ROD „Grodu Lecha” w Gnieźnie, ROD
im. Świerczewskiego w Witkowie, ROD „Aster
w Kielcach”, ROD „Bratek” w Rudkach, ROD
„Bajka” w Jędrzejowie, 45-lecie ROD „Targówek” w Warszawie, a 30 - lecie ROD „Hydomatówka” w Kajetanach. Podobnych Jubileuszy
przypada w tym roku o wiele więcej. Zachęcamy wszystkich działkowców do świętowania
i udziału w tych ważnych wydarzeniach. To,
że dziś możemy korzystać z dobrodziejstw
ogrodów, jest zasługą wielu ludzi, którzy ciężką pracą przemienili wysypiska śmieci, hałdy,
ugory w piękne tereny zielone. Nie zapominajmy o nich. Udział w tych imprezach z pewnością
będzie tego wyrazem.
(mz)
DNI DZIAŁKOWCA
Dzień Działkowca to wyjątkowe święto z ponad
stuletnią tradycją, mające na celu podsumowanie całorocznej działalności ROD i wyróżnienie
najpiękniejszych działek, najlepiej zarządzanych
ogrodów, a także uhonorowanie wyróżniających
się działkowców. Podczas uroczystości przyznawane są odznaczenia związkowe oraz wyróżnienia i nagrody. Święto działkowców to okazja
do promocji PZD, a także pokazania wieloletniej
pracy, wysiłku i poświecenia działkowców na
rzecz ogrodów. Gorąco zachęcamy wszystkie
ogrody i okręgowe zarządy PZD do organizowania tegorocznych Dni Działkowca. To ważne, by
święto działkowców, Związku i ogrodów było
widziane nie tylko przez działkowców, ale przez
całe społeczeństwo.
(ah)
OGRODOWE „WCZASY POD GRUSZĄ”
Blisko połowa Polaków spędza wakacje w domach. W czasach kryzysu ekonomicznego wiele
rodzin nie stać na drogie wyjazdy zagraniczne.
Tymczasem od wielu lat w ogrodach organizowane są wczasy dla dzieci, młodzieży i seniorów. Tak
jest m.in. w Płocku, Warszawie, Chodzieży, Białymstoku czy w Nowym Tomyślu. Piesze wycieczki, wspólne posiłki oraz wypoczynek w ogrodach
działkowych, to tylko niektóre z atrakcji, jakie
przygotowują organizatorzy wczasów. Uczestnicy mają okazje aktywnie spędzić czas, a także
nawiązać nowe znajomości. Zachęcamy, by jak
najwięcej ogrodów włączyło się w organizację
wakacji dla mniej zamożnej części społeczeństwa.
Z pewnością uda się także znaleźć sponsorów,
którzy wspomogą ogrody w organizacji.
(ah)

