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Tytuł artykułu „Ogrody do obrony" sugeruje, że trzeba je bronić i można je obronić. 

Dobrze, że w artykule zaakcentował Pan zagrożenia dla działkowców, ogrodów 

i całego ustroju ogrodnictwa. 
Związek rzeczywiście robi co może aby jednak to nowe prawo było przyjazne 

działkowcom i ogrodom. 

Niepokoić musi używanie przez Pana i nie tylko, pojęć „działkowcy", „Związek" -

niejako pojęcie nierozdzielne a przeciwstawne. 

To co robi się dla Związku, przekłada się przecież na działkowca. 

To samo dotyczy także tych ciągle podkreślanych przywilejów. 

Każda struktura organizacyjna, jeżeli ma być skuteczna, musi być oparta na jasnym 

i przejrzystym systemie, a takim jest PZD. Podobnie jest we wszystkich krajach 

cywilizowanych, 

S/.ukanic przez Związek poparciu we wszystkich siłach politycznych, jest chyba 

uzasadnionym obowiązkiem, wynikającym dla organów statutowych z ustawy. Bronić 

działkowców to jest władnie rola PZD. 

Nie na miejscu jest uszczypliwa uwaga, skierowana pod adresem PSI., że popiera on 

projekt obywatelski, ze względu na to, iż z tej opcji wywodzi się Minister Rolnictwa, 

a któremu w projekcie powierza się nadzór nad ogrodami działkowymi. Minister jest dzisiaj 

a system prawny kształtuje się na długie lata. To, żc ogrody są w 90% w miastach jest 

oczywiste, na wsi ogrody nic są potrzebne, a grunty zajmowane przez ogrody mają charakter 

rolny. 

Proponowane rozwiązania w obywatelskim projekcie ustawy są głęboko przemyślane 

i wynikają z praktyki życia. Lepszym modelem wydaje się „przefarbowana" PZD niż system 

anarchii. 

Traktowanie ogrodów w kategoriach, że służą one dzisiaj głownie osobom starszym 

ora^, że w przyszłości ogrody będą niepotrzebne, więc wystarczy im zapis 15 lub 25 Jat 

odsłania całą prawdę. Badania CBOS - u dowodzą zupełnie czego innego. 



Te dziesiątki ogrodów działkowych /.buntowanych, jest fałszom. Jedna jaskółka nie 

czyni wiosny, jedna „szarotka" to też nie jest cały Śląsk. Dobrze byłoby gdyby pokazać 

faktyczną liczbę tych „/.buntowanych ogrodów", i genezę powstawania zadrażnień w którymi 

7, nich. Można by zadać pytanie, skąd media czerpią te dane i tak mocno ekscytują się tymi 

zbuntowanymi pomimo, iż są to pojedyncze przypadki a sprawę się wyolbrzymia. 

Większość działkowców w Polsce jest rozsądna iZflBje1] sobie sprawę z tego, że 

likwidacja Związku byłaby krokiem najmniej rozważnym i najbardziej szkodliwym dla nich 

samych. 
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