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artykutuz numeru
OkrggowyZarzqd PZD w Czqstochowiepo przeanalizowaniu
i dzialacze"autorstwaJoanny Solskiejuznaje,Ze poruszone
26 pt. ,,Dzialkowicze
stanu rzeczywistegoi wymagajqod Pafistwa
w nim sprawy nie odzwierciedlajq
sprostowania.
Autorka poptzez uzyte sformulowania kreuje fatszywy obraz i wra2enie dla
czytelnik6w,2e interesy dzialkowc6w r62niq sie od interes6w Zwt4zku, do
Juz sam tytut publikacjisugerujeczytelnikowi
kt6rego przystqpilidobrowolnie.
podzial,pomiqdzyczlonkiemPZD a ich organizacjq
co jest naszym zdaniem
Forsowanieprzekonania o przymusowejskfadce dzialkowc6w
niedopuszczalne.
jest potwierdzeniem
nieprawdyze strony
na utrzymaniepisma ,,Dziatkowiec"
r6wnieZ podwa2aniesensu istnienia
artykutupotwierdza
autora.Tendencyjno66
ogrod6w dziaNkowychw miastach.To przed laty samorzqdy lokalne
pzekazywaty organizacjijakq jest Polski Zwiqzek Dziatkowc6wterenyzbqdne
niechcianepzez nikogo pod urzqdzeniena nich ogrod6w dziatkowych. Tak
byto od ponad 110 lat. To dziqki wlasnej pracy dzialkowc6w tereny te staty
w samych centrach
sie po latach bardzo cennymi gruntami niejednokrotnie
miast. Kolejnq nieprawdziwqopiniq przekazanq w/w artykule jest poglqd o
gmin przez ustawg o ROD,kt6ra to ma komplikowa6
ubezwlasnowolnieniu
plany rozwojumiast.
sig nad losem tysigcy os6b,ktorzy w uprawe wlasnej
Autorka nie zastanawia
dzialki wtozyli oszczgdno6ci2ycia, dla kt6rych dzialka stanowi sens istnienia.
Tendencyjnejest takze tworzenie wraZenia dotyczqcegolikwidacjiogrod6w
ktorej
kaZdorazowoza zgodq PZD. To Sejm RP powolatdo Zycia organizacjq,
i zadanieto
powierzytwykonywaniefunkcjispolecznejdla lokalnejspoteczno6ci
PZD wykonuje bardzo dobrze, poniewaZw chwilach zagro2eniaskutecznie
broni praw swoich cztonkow poprzez zabezpteczenie im naleZytego
a w przypadku zgody dzialkowc6w, odtworzenienowego
odszkodowania,

co ogr6d
ogrodu o uregulowanymstanieprawnym i podobnejinfrastrukturze
przeciwnik6w
przez
likwidowany.Dzialania te sq nie do zaakceptowania
historii i tradycji ruchu ogrodnictwadziatkowegow Polsce.Przedstawienie
ogrod6wjako teren6w,gdzie nie przestrzegasig prawa i gdzie nagminnie
wystgpujesamowolabudowlanato falszowanieprawdy.Bolesnejest dla nas
tak2e twierdzenieo powstawaniulicznychstowarzyszehczy sugerowanieopinii
pubficznej, 2e to dzialaczePZD usitujq przekonywaf dzialkowc6wdo walki o
zachowanieustawy.
i dlatego
Takie dzialaniazdaniem OkrqgowegoZazqdu sq niedopuszczalne
uwaZamy za konieczne rzetelne przedstawienie sytuacji Zwiqzku i
sprostowanietez zawartychw artykule,,Dzialkowiczei dzialacze".
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