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Okrggowy Zarzqd PZD w Czqstochowie po przeanalizowaniu artykutu z numeru
26 pt. ,,Dzialkowicze i dzialacze" autorstwa Joanny Solskiej uznaje, Ze poruszone
w nim sprawy nie odzwierciedlajq stanu rzeczywistego i wymagajq od Pafistwa
sprostowania.

Autorka poptzez uzyte sformulowania kreuje fatszywy obraz i wra2enie dla
czytelnik6w, 2e interesy dzialkowc6w r62niq sie od interes6w Zwt4zku, do
kt6rego przystqpili dobrowolnie. Juz sam tytut publikacji sugeruje czytelnikowi
podzial, pomiqdzy czlonkiem PZD a ich organizacjq co jest naszym zdaniem
niedopuszczalne. Forsowanie przekonania o przymusowej skfadce dzialkowc6w
na utrzymanie pisma ,,Dziatkowiec" jest potwierdzeniem nieprawdy ze strony
autora. Tendencyjno66 artykutu potwierdza r6wnieZ podwa2anie sensu istnienia
ogrod6w dziaNkowych w miastach. To przed laty samorzqdy lokalne
pzekazywaty organizacji jakq jest Polski Zwiqzek Dziatkowc6w tereny zbqdne
niechciane pzez nikogo pod urzqdzenie na nich ogrod6w dziatkowych. Tak
byto od ponad 1 10 lat. To dziqki wlasnej pracy dzialkowc6w tereny te staty
sie po latach bardzo cennymi gruntami niejednokrotnie w samych centrach
miast. Kolejnq nieprawdziwq opiniq przekazanq w/w artykule jest poglqd o
ubezwlasnowolnieniu gmin przez ustawg o ROD, kt6ra to ma komplikowa6
plany rozwoju miast.

Autorka nie zastanawia sig nad losem tysigcy os6b, ktorzy w uprawe wlasnej
dzialki wtozyli oszczgdno6ci 2ycia, dla kt6rych dzialka stanowi sens istnienia.
Tendencyjne jest takze tworzenie wraZenia dotyczqcego likwidacji ogrod6w
kaZdorazowo za zgodq PZD. To Sejm RP powolat do Zycia organizacjq, ktorej
powierzyt wykonywanie funkcji spolecznej dla lokalnej spoteczno6ci i zadanie to
PZD wykonuje bardzo dobrze, poniewaZ w chwilach zagro2enia skutecznie
broni praw swoich cztonkow poprzez zabezpteczenie im naleZytego
odszkodowania, a w przypadku zgody dzialkowc6w, odtworzenie nowego



ogrodu o uregulowanym stanie prawnym i podobnej infrastrukturze co ogr6d
likwidowany. Dzialania te sq nie do zaakceptowania przez przeciwnik6w
historii i tradycji ruchu ogrodnictwa dziatkowego w Polsce. Przedstawienie
ogrod6w jako teren6w, gdzie nie przestrzega sig prawa i gdzie nagminnie
wystgpuje samowola budowlana to falszowanie prawdy. Bolesne jest dla nas
tak2e twierdzenie o powstawaniu licznych stowarzyszeh czy sugerowanie opinii
pubficznej, 2e to dzialacze PZD usitujq przekonywaf dzialkowc6w do walki o
zachowanie ustawy.

Takie dzialania zdaniem Okrqgowego Zazqdu sq niedopuszczalne i dlatego
uwaZamy za konieczne rzetelne przedstawienie sytuacji Zwiqzku i
sprostowanie tez zawartych w artykule,, Dzialkowicze i dzialacze" .
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