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PODZTTKOWANrA
Nadnrryczajnego X Krajowego Zjazdu Delegat6w

Pols kiego Zw i1zku Dzialkowc6w
z dnia 6 paf;dziernika 2012 r.
dla samorzqddw terytorialnyc h

Marszalkowie
Prezydenci Miast
B urmistr zow ie, Wdj tow ie
i Radni
Czlonkowie Samorzqdu
Terytorialnego RP

Szanowni PurLstwo,

W imieniu wszystk\ch dziatkowc6w zrzeszonych w Polskim Zwiqzku Dzialkowc6w

NadzwyczEny X Krajowy Zjazd Delegat6w sklada serdecme podzigkowania za szczeg6lne

zaangahowanie wyrazone w postaci list6w i stanowisk popierajqcych dzialkowc6w

walczqcych o swoje prawa i staj4cych w obronie ustawy o ROD. Poparcie wyrahone dla nas
przez samorzqd terytorialny jest szczeg6lnie cenne, zwlaszcza w tych trudnych czasach,

kiedy 2eby stan46 w obronie dziatkowc<iw naleLalo v,rykazac sig odwag4, poniewa?w wielu
przypadkach taka postawa nie byla dobrze odbierana w Paristwa Srodowiskach politycznych.

Jednak zawsze byla i jest dobrze odbierana przez spolecznoi;c dzialkowc6w, kt6ra docenia
fakt dziaLania ponad podzialami polity<>znymi, kt6ra docenia to, i2 dostrzegli5cie Paristwo

samych dzialkowc6w, a nie aspekty polityczne, kt6re temu od zawsze towarzysz4. Mamy

SwiadomoSd tego, 2e czgsto z udzielonym poparciem wiqzaly sig klopoty w danym
Srodowisku politycznym, a mimo to nie odst4piliScie od zlohonego nam stowa) za eo
jesteSmy wdzigczni.

Szanowni Pafistwo,
Dzigkujemy r6wniez za to, ze mimo I<rzywdzqcego dla dzialkowc6w wyroku, jaki

WdaL Trybunal Konstytucyjny l1 lipca 2012 r. v'ft.adze samorzqdowe wielu miast, gmin i
powiat6w nadal nas popieraj1 i staj4 w obronie dziaLkowc6w. Spoleczeristwo dzialkowe
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widzi,jaki trud i jakie zaanga2owanie przejawialiScie i przejawiacie w obronie dalszego bytu

ogrod6w dzialkowych w Polsce. tMiemy, 2e bez Waszej pomocy ogrody dzialkowe, te

zielone pluca miast, nie bgd4 mialy szansy naprzetrw'anie. Parlstwa dotychczasowe dzialania

pozwalajq nam sqdzic, 2e ta wypracowana przez Iata wsp6lpraca pomigdzy wladzam\

samorzqdowymi, Polskim Zwiqzkiem Dzialkowc6w i samymi dzialkowcami, bgdzie nadal

dobrze sig ukladala w interesie miast i spoleczeristwa. Poparcie udzielone dzialkowcom jest

sukcesem catych spolecznoSci lokalnych, kt6re praktykuj4 dobre funkcjonowanie

samorz4dno6ci w Polsce.

Dzigkujemy za dostrzezenie,, 2e nie ma drugiej takiej orgarizacji pozarzqdowej,

organizacji z ponad stuletnim dorobkiem historycznym i tradycjami ogrodnictwa

dzialkowego, kt6ra przeztyle lat wa)Iczy o prawa dzialkowc6w w Polsce.

Na zakoriczenie pragniemy podkre$1i6, 2e jesteSmy radzi i dumni z tego, 2e wladze

samorzqdowe udzielily nam tak wielkiego poparcia, poparcia plyn4cego ze zronsmienia

trudnej sytuacji, roli jak4 spelnialj4 dzialki, rodzinne ogrody dzialkowe i samorz4dy

niezaleinej organizacji dziatkowcr5w dla miast, osiedli i spolecznoSci lokalnych. To

zrozumienie wynikaztego, ze i samorzqdy lokalne iZwiqzekdzialal1narzecztych samych

ludzi - Iudzi potrzebuj4cych pomocy, ale i szansy na lepsze jutro. Dzigkujemy tym

wszystkim przedstawicielom samorz4du terytorialnego, Icu6rzy czynnie dzialajq, aby idea

ruchu ogrodnictwa dzialkowego mogla' sluiryl ludziom dzisiaj, ale teL przyszlym

pokoleniom.
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Warszowa, dnia 6 paidziernika 2412 r.

Przewodniczqcy Zjazdu

Sekretarz Zjazdu
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