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Z niesmakiem i zaskoczenicm ptzyjgli$ny utx36 ar+'kutu zaq ulowanego

,,Ogrodowa samowola" z^triesrnznne[o llv tygdniku j'lewsu'eek - Polska" z dn'
' 
i o-1z.Oq.zo tz autorstwa redakor Malgorzaty S*igchowicz

Zardwno osoba Pana Redaktor4 jak r6r'rnie2 r€prezentowanc ptzsz P'df]t

czasopismo nie wzbudzalo dotad v' Jrodowisku ludzi z rodzinnych ogodow

Orl"dt*y"ft, negatywnych lub trqcz niepr4zwoitych^. skojarzefr' do kt6rych

oowod6w daie z;;ncza) gl6\ude tzw'. p.us" uui-oo-"' Okazuje sic' 2e do czasu i

i" eiy ;.,iti. "apl*iJo-nio 
inrame iecenie, trudno temu sie oprzei Jednak taka

declyzja kosztujc, bt w oczach ogromnej liczby dzialkowc6v stalo sie oczywistym'

iak ietwo mozna sobie zszargac opiniq, wdepoj4c na brudne Sciezki wydeptane przez

iltttil.d, *iu^jq"v.l; sie o- urudni i niegodzi*e niszczenic tradvcji

ogrodowYch.

Jakno2etak<loSwiadczonydziennjhzdacsigtakpodpusci i ludziom
dzialajqcym z naruszenlgm ptawa' rEalit".iapyni od poozfcu swojcgo kontaltu z

"g."Jfii 
Jri"rt"*v-i w qi"sot'*zr<omp-*i**y 1 F?1")tt nakreilonv cel'

kfrrym bylo i jesi przejEci,e na w-la-mo&! rakcyjrrj dzislki stanowiapej crunly

roazinnego ogroiu dzialkowego, zagospodamwanie jej v' sposob niczgodny nie rylko

z przepisimi 
-ustaoy 

o ROD, ale rot-niez z przcaisami prawa budou'lanego '

Pr4volywanie sip na rzekom4krzl'r*dE opisanych w art)kule buntownik6w' od

kt6rych'zarz4dy ogroJotue domagaj4 siq tylko rrzesrzsgaria prawa twoponego

p."..i.2 * niedalek-iej przesaosci,'#zali,Oi"it pt=a 7 iaty (ustawa o ROD z 2005
'*ku), 

nie podejmuj4c pr6by przedstawienia obiektywnego ,spojrzenia 
wobec

o"dj;tes" pr"ez 
- 
nicir' tumy"t ue4."*lego procederu rozbudowy altan Ponad

wrtaczofLe ustawq normy o"az -ai"attai*ttia na terenie dzialki w oglodzie

ali4to*y*, twiadizy o celowo*:i wzbudzenia sensacji i ukazania negatywnego

wizerunliu dzialkowcow skupioryrch wohol Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w'

Kpi4ce i ziej4ce szydercz;m rechotem' za jednym z glo'unych wrogow naszych

roatiniy"i ogrodS* jziulkoiv,tch - pos{em A' Der4 146'v z racji pelnionego
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mnndatu posclskiego winien pflestrzegai. ustanowionego pra\'!", wysmiewanie
statutu organizacji. .ie.i god.la i hymnu, jest jaskranl,m przejawem cynizmu i
hipokryzji autora art)'kulu -Ogr6dko*a samowola". Ze slosem samowola zgadzamy
siQ, ale oczywistl'm jest samowola ludzi lv-vstepuj4cych przeciw prawu
zwi4zkowcmu.

Panic Redaktorzc i

ZqdBmy od autorki afl) kulu i od Pana Redalirora \aczelncgo tygodnika, jak
r6wnic2 od Redakcji ,,Newsweek - Polska" przcproszenia nas, polskich
ruiytkownik{iw dzialek. Ob1'wareli Rzeczlpospolitej dzialaja.c; ch zgodnie z polskim
prawem, za obralli*c i nieprarv&iwe tsSci zamieszczone lr' haniebnym artykule red.
Malgorzaty Swiqchorr icz.

Bydgoszcz, dnia 4 ma_ja 1012r.

W imieniu 40+ysigcznej, rzeszy dzialkowc6w okrggu bydgoskiego
Zarzqdu Polskiego Zu iqzku Dzialkowcow w Bydgoszczy
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