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Prezydium Okrggowe go Zatz4duPZD w tsydgoszczy

w sprawie tresci artykulu red. Marka Wielgo pt. ."Ogrody do obrony"

w wydaniu z dnia26 lutego 2013r' Gazety Wyborczej

Czlonkowie Prezydium OZ PZD w Bydgoszczy z niesmakiern przylqli kolejny tekst

autorstwa red. Marka Wielgo na temat sposobu widzenia przez tego dziennikarza

przy szlolci rodzinnych ogrodow dzialkowych'

Faktycznie, sytuacjl potit ictt dzialkowcow jest skomplikowana' W wyniku wyroku

Trybunalu Konstytucyjn.go uznaiqcego za niezgodne z Konstytucj 4 cz93c artykuiow

uriu*y o rodzinny.fr 
"ogioO 

ach dzialiowych oraz wyznaczenia tym wyrokiern 18-

miesigcznego terminu na uchwalenie przez parlament nowej ustawy, trwa wyScig z

czasem. Dla obrony interesu dziatkowc6w oraz ogrodow dzialkowy ch zawiqzal sig

Komitet Inicjatywy Ustawodawczel Proiektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach

Dzialkowych. Inicjatywa obywatelska poparta ponad 924 tysi4cami podpisow

obywateli, w tym" w przewa1ai1cei wigkszoSci ptzez dziatkowcow, Swiadczy o

ogromnym poparciu dla proponowanych w proiekcie tozwr4zah'

Nl.rt.ty piojekt oUywateiski stoi w sposob bardzo istotny w sprzecznoSci z

propozycjami rozwi4 zah dla ogrodow i samych dzialkowcow przygofo*ywanymi

przez g.upE posl6w Platfbrgry Obywatelskiej, kierowan4 pfzez posla Stanislawa

iluskowskiego. A wigc red. Wielgo, znany z wczesniejszych publikacji na temat

ogrodow dzialkowych, nieprzychylnych szczegolnie otganrzacji dzialkowcow (PZD),

pizystgpuje do dzieta, podelmujA. sig przedstawienia w sposob nieobiektywny i

poddaj4cy w w4tpliwoSc cele iniciatywy obywatelskiej. W swoich wywodach

przekonuje, ,. p.oi.kt obywatelski siuzy zachowaniu monopolu Polskiego Zwiqzku

Dzialkowc6w, nie doceniaj4c zawarlychw nim mozliwoSci demokratycznego podjgcia

decyzji przez kakdy ogrod o wyl4czeniu sig z ogolnopolskiego stowarzyszenia t

zalokeniaodrgbnej org';rta"ji, z gwatancj4 przejgcia praw, ktore przysluguj4 obecnie

pZD. Z luboSci4"cytuie sfoimulowania uzyrvane przez przeciwnikow PZD, typu :

,.Stowarzyszenie ogrodo*. to nic innego jak ..przefarbowane" PZD"' stwierdza'iqc 2e

tak rnowiq w PO.
TreS6 artykulu zatytulowanego ,.Ogrody do obrony" zawiera wiele argumentow

bgd4cych podstaw4 dlakrytycinei jego oceny. Artykul red. M. Wielgo lekcewazy cale

Srodowisko polskich dzialkowcow popieraj4cych inicjatywg ustawodawcz4' co

pozwala nam - dzialkowcom, ludziom tezpoSrednio zainteresowanym przyszlo1ciq

ogrodow, postawii pod adresem autora tekstu, ptzede wszystkim dziennikarza' zarzut

nlekompef.ncji. UwaLamy,2e pogl4dy mo1na miec roZne, ale podejmuj4c sig zadania

publikacj i dziennikarskiej naleZy zachowai odpowiednie standardy'

Jako dzialkowcy oraz jako przedstawiciele aktywu ogrodowego zdecydowanie

wspieramy i oczekujemy na obiektywne infonnacje w sprawie inicjatywy

obywatelskiej wywotaiej przez Kornitet Inicjatywy Ustawodawczei Projektu Ustawy

o Rodzinny ch O grod ach D zialkowy ch.
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