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POLSKI ZWL/II?'EK DZTAT,KOWCoW
Okrggowy T'arzqd w Luhlinie

2tt-109 Luhlin ul. Kr6lewslra 17 Regonr 00701591500103
NIP: 7t2-0(F60-480 Sekretari$* lel.lfnx (0 8l) 532 24 35
Koipgowo66, inrtruktor ogrodnictwri tal. (0 8l) 532 72 52
nr i{RS 0f100293886 S4d Relonowy 4la m. st. Wnruzawy, }ilI \ilydzial

Gospodarczy Krajowcgo Reientru Sqdowego.

Luhlin, dnia 04.07.2012 r.

Redakoja ,,Polityki"
ul. Slupecka 6
02-309 Warszawa

W trosce o dalsze losy polskiego ogrodnictwa dzialkowego Okrqgowy

Zarr4dPolskiego Zwi4zku Dzialkowc6w w Lublinie czuje siq w obowigktto by

wyrazii swoje oburzenie po zapoznaniu siq z tre$ciqartykufu Joanny Solskiej pt.

,, Dzialkowicze i dziaNacze"o kt6ry ukaeal siq w numerze 26 tygOdnika

,,Politykd'.
thzed ogloszeniem wyroku przen 'Irybunal Konstytucyjny w sprawie

zaskar2onej przez I Prezesa Sqdu Najwytszego ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowyCh'autorka artykulu chce wlozryi przyslowiowy krj * mrowisko i

skldcii $roclowisko dziatkowcow. Na co nie wyratamy zgody.
Artykul jest nieobiektywny i rozpowszechnia w$r6d spoleczeristwa

polskiegg n"guty*ny obraz ruchu dzialkowego, a w szczeg6lno$ci nie oddaje

pr"*d"i-*yctirelacji .lut ie istniej4 w Polskim Zw\qzku Dzialkowc6w' Solq w

oku ptr""i*ttik6w, ; do takich zaliczyd mozna Panie Joannq Solskq jest

zjednocaenie dzialkowc6w i struktur zwi4Tkowych w obronie prawa, ktdre tak

dlbrz* chroni interesy zwyklych ludai, tych biedniejszych w naszym

sp,trleczenstwieo bo do takich moZna zaliczyl polskich dzialkowc6w. Natomiast

autorka w artykule wyrazrre wskazuje, 2Q wyplaty odszkodowari dla

dzialkowc6w, kt6re sq tylko rekompensatqza ich pracE jest i wklad finansowy
wlo2ony w zagospodarowanie dzialki sq negatywnym zjawiskiem i miasta z

tego powodu ton4 w dfugach- to jest przeklamanie i wprowadza w blqd

ozytelnika, a przeciez prasa ma inny cel.
Nie rozumiemy dlaczego Pani Scllska przedstawia Polski Zwiqzek

Dziatkowc6w jako organizacjg w ktdrej anu$za sie dziatkowc6w do

czlonkowstwa i przymusowych oplat.
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Przypomiil&lTl}r2cZyjemywparistwie.dgmokratycznyminiktnikogodo
niczcgo nic ***;;. Wseystko oOUy*a -siq na zasadzii dobrowolno$ci i

wolno6ci- chcc to nalezy, nie chce to nie nalezy'

Ale przeci"; ;;_,;'chodzi o ,iui*rn. przedlawienie dzialalno$ci Zwis'ku

oraz atmostbry jaka powstala *"r.il""st"["* dziatkowych w Polsce' tylko o

zaigcietendencyjnegostanowiskspoprzeciwnejstroniedodeiatkowcowi
Zwi4pku' - r .--- .r-,L,,-al rtnr.rctvtr 

' 
siq zapewne

Ogtosz.eniewyro\uprzenTvbqnalj(glltrtucYjnyprzyczynt
do tego, ze rcmai bof*ki*gu z*1itf.o n3i{kiw*O* 

- 
niejednokrotrrie bqdzie

podeimow*y ,rJ'lururr, 6eudnit",folityf.*'. Mamy tytko nadziejq' 2e w

artykulach bedzie po.Jrtu*iun ̂ - rr"",ry*rsta s{uacja polskiego dzialkowca w

jakiej znajdzie si; po ,**n*uini"['"tiunu"rt ; aktualnie obowiqgujqpej

ustawie.


