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Uprzejmie informujemy, że 22 września 2011 r. w Warszawie odbył się
II Kongres Polskiego Związku Działkowców z udziałem 4000 członków PZD z
całego kraju, na którym były poruszane i szeroko dyskutowane najistotniejsze
sprawy dla działkowców dnia dzisiejszego oraz przyszłość, istnienie i rozwój
rodzinnych ogrodów działkowych.
II Kongres został zwołany na sytuację ruchu działkowego w związku z
zaskarżeniem całej ustawy uchwalonej 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych do Trybunału Konstytucyjnego przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego. Z całą mocą stwierdzamy, że nasza organizacja a przede wszystkim
jej członkowie od niepamiętnych lat stanęła przed tak trudnym problemem jakim
jest wizja jutra ogrodów. Stajemy przed wielkim wyzwaniem, broniąc to, co zostało
stworzone na przestrzeni minionego stulecia przez tysięcy oddanych pracy
społecznej działkowców i działaczy ruchu ogrodnictwa działkowego. Dziś jesteśmy
odbierani jako niereformowalni, nie uczestniczący w przemianach społecznogospodarczych całego kraju i w małych ojczyznach, jakimi są miasta i gminy, w
których w większości najpierw powstały ogrody działkowe a następnie postępowała
urbanizacja. Nikt nie przypuszczał, że w państwie demokratycznym, gdzie
szanowane jest prawo zrzeszania się, rozwijanie i wspieranie inicjatyw lokalnych
ma zabraknąć miejsca dla największej masowej organizacji społecznej.
Od wielu lat przeciwnicy Polskiego Związku Działkowców z determinacją i
konsekwentnie nie przybierając w środkach dążą do unicestwienia organizacji, co
doprowadzi do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych w kraju, a których na
terytorium działania okręgu legnickiego jest 321 terenów, gdzie działki uprawia i
wypoczywa blisko 40 tysięcy działkowców nie licząc członków ich rodzin. Dlatego,
członkowie organów statutowych na szczeblu okręgu legnickiego reprezentując i
broniąc interes członków PZD, rodzinne ogrody działkowe i Związku, zwracają się
do władz samorządowych z rejonu działania o wsparcie naszych słusznych
protestów i żądań w sprawie obrony ustawy o r.o.d., pod której rządami jesteśmy
spokojni i pewni jutra ogrodnictwa działkowego.
II Kongres PZD jako wydarzenie historyczne potwierdziło, że działkowcy to
zintegrowana grupa społeczna. Uczestnicy II Kongresu zabierający głos,
jednoznacznie potwierdzili, że będą walczyć o nabyte i słuszne prawa.
Na dowód powyższego, załączamy Biuletyn Kongresowy, w którym
opublikowane są wystąpienia w tym gości Kongresu.
Ta drogą również przekazujemy Stanowisko II Kongresu PZD w sprawie
współpracy Polskiego Związku Działkowców a samorządami lokalnymi. W okręgu

legnickim dotychczasowe wspólne działania i doświadczenia potwierdzają, że
podejmowane inicjatywy na rzecz dzieci, młodzieży, emerytów i rencistów w
większości miast, powiatów zasługują na szacunek, uznanie i podziękowanie dla
władz samorządów lokalnych.
Prosimy o przeciwstawienie się tym środowiskom politycznym, które nie
dostrzegają i nie doceniają roli i znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych.
Z góry dziękujemy.
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