STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy
z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie II Kongresu PZD
odbytego 22 września 2011r.
II Kongres Polskiego Związku Działkowców jako wydarzenie na skalę ogólnopolską
przeszedł do historii naszego ruchu. Natomiast treści zawarte w uchwalonych na Kongresie
dokumentach wyznaczają dalsze kierunki działania dla wszystkich, którym los organizacji a
przede wszystkim przyszłość obecnych członków PZD i ich rodzin oraz tych, którzy będą
naszymi następcami nie jest obojętna. Z determinacją oraz nieustępliwie musimy bronić
prawo do istnienia organizacji, przeciwstawiając się nieodpowiedzialnym i
krótkowzrocznym działaniom oraz powielonym z przeszłości przez nowych posłów,
polityków i najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Niech dowodem naszych
niezmiennych przekonań i argumentów będzie konsekwencja i kontynuacja działań.
Należy ze stanowczością podkreślić, że II Kongres udowodnił, naszą społeczną
solidarność. Wystąpienie okolicznościowe wygłoszone przez Prezesa Związku Pana
Eugeniusza Kondrackiego otwierającego II Kongres zawierało jakże ważne, dodające wiary
i ducha słowa wyrażając podziękowania, że jesteśmy razem i stanowimy jedność. Mądrość
oraz szacunek dla własnych dokonań, niech będzie mobilizacją i wezwaniem w odpieraniu
ewentualnych nowych ataków, przeciwstawianie się fałszywym ocenom kierowanym pod
naszym adresem. Chciałoby się rzec, że ciąg dalszy już nie nastąpi, że rządzący wyciągnęli
właściwe wnioski z wystąpień uczestników i zawarte w stanowiskach II Kongresu, że
wypowiadane słowa z trybuny przez gości Kongresu były nie tylko obietnicami ale dotarły
do „adwersarzy”. Tak sformułowane wnioski wyprowadzamy z przebiegu i atmosfery na II
Kongresie. Dojrzałość, wiedza i znajomość sytuacji, w której znalazł się Polski Związek
Działkowców, przejawiała się we wszystkich wystąpieniach dyskutantów i referatach
oddanych do protokołów II Kongresu a opublikowanych w Biuletynie Kongresowym.
Ponad 100-letnia przeszłość organizacji zapisała nie jedną kartę historii a
teraźniejszość, która nas otacza i w której przyszło nam działać, nakazuje doskonalić
metody naszej pracy, wyznaczając nowe kierunki działalności merytorycznej, eliminując
niedociągnięcia. Podstawą dla rozwoju i przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych, dla
spokojnej pracy połączonej z wypoczynkiem, które oczekują członkowie Polskiego
Związku Działkowców od najwyższych władz państwowych za pośrednictwem struktur
PZD, którym swój los powierzyli począwszy od zarządów ROD i jego organów statutowych
poprzez organy na szczeblu okręgu po Krajową Radę PZD to nasza powinność i obowiązek
im zagwarantować. Dlatego, członkowie sprawujący mandaty z wyboru w organach PZD
muszą wykazać się nieprzerwanym działaniem w obronie obowiązującej ustawy. Droga do
sukcesu jest możliwa, gdyż w naszej ocenie, słuchają nas i udzielają nam poparcia, ci którzy
rozumieją od wielu lat, że rodzinne ogrody działkowe to sfera socjalna, ekonomiczna i
zdrowotna. Należy z całą mocą podkreślić, że Związek w tych dziedzinach wyręcza
Państwo, co było akcentowane przez wszystkich zabierających głos w dyskusji na II
Kongresie. Jak pozyskać kolejnych zwolenników i obrońców ustawy – odpowiedź jest
jedna: niezwłocznie należy nawiązać kontakty z samorządami lokalnymi w tym z
przewodniczącymi rad z terenu działania, proponując jeden z tematów sesji poświęcony
rodzinnym ogrodom działkowym – ich rola i znaczenie dla środowiska lokalnego oraz w
życiu społeczno-gospodarczym. W tej sprawie rolę do spełnienia mają Kolegia Prezesów
przy współpracy z członkami Okręgowego Zarządu reprezentujący rejony działania. Nie
będzie truizmem przypomnieć, że Krajowa Rada PZD zwołując II Kongres PZD podjęła
słuszną decyzję korzystając z uprawnień statutowych zgodnie z § 145 ust. 1 dokonując
oceny sytuacji całego Związku. Wyrażonym stanowiskom na Kongresie należy nadać bieg

w dosłownym tego słowa znaczeniu, po to, by zagwarantować bezpieczeństwo członkom
Związku poprzez obronę nie tylko nabytych praw, ale utrzymanie w dotychczasowym
kształcie ustawy o r.o.d. z 8 lipca 2005 r. Niech mottem naszego działania obecnie i na
kolejne lata będzie jakże wymowne hasło II Kongresu PZD:
„DZIŚ I JUTRO RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH”
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