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Zielona Góra, 1 marca 2013 r. 

Pan 
Marek Wielgo 
„Gazeta Wyborcza" 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Z niejakim zażenowaniem po raz kolejny namawiamy Pana do szczegółowego 
i rzetelnego zapoznania się z zasadami funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, 
działaniem Polskiego Związku Działkowców oraz propozycjami ustaw o ogrodach 
działkowych, jakie zostały złożone w Sejmie. Bez tej wiedzy trudno jest pisać obiektywnie o 
przyszłości ogrodnictwa działkowego, chociaż trzeba przyznać, że w ostatnim artykule, jaki 
ukazał się 26 lutego br., próbuje Pan pozory tego obiektywizmu zachować, 

Byłaby pora jednak, aby, jako dziennikarz, wydaje się doświadczony już w pisaniu 
0 ogrodnictwie działkowym, popatrzył Pan na tę sprawę nie tylko w kontekście oczekiwanej 
1 wymarzonej przez zainteresowanych likwidacji PZD. 

Z obszernego artykułu wybieramy kilka spraw, do których chcemy się odnieść, 
ponieważ nie zgadzamy się z prezentowanymi przez Pana poglądami. 

1. Zauważa Pan, że wobec projektu obywatelskiego należy zachować czujność 
i sugeruje, że służy on przede wszystkim zachowaniu władzy PZD, która będzie 
działać pod zmienionym szyldem. To może zechce Pan uprzejmie zauważyć, że PZD 
to nie znienawidzona władza, ale działkowcy, którzy do tej organizacji przystąpili 
i funkcjonują w niej tak, jak to przyjęte w innych organizacjach, których z grzeczności 
już tutaj wymieniać nie będziemy. Gdyby dokładniej zapoznał się Pan z projektem 
obywatelskim, który, jak Pan łaskawie dostrzega, uzyskał ponad 920 tysięcy podpisów 
na listach poparcia, nie straszyłby Pan działkowców teoriami, w które tylko Pan 
wierzy (i może jeszcze jakaś grupa zainteresowanych). 

2. Pisze Pan, że członkowie PO nazywają naszą propozycję stowarzyszenia ogrodowego 
„przefarbowanym" PZD i zapowiadają, że partia najprawdopodobniej w przyszłym 
miesiącu złoży w Sejmie projekt, w którym zapowiada likwidację związku. Szkoda, że 
nie zauważył Pan w tym miejscu, a obiektywnie powinien, że proces 
„przefarbowania" dotyka kogoś innego. Czym bowiem jest propozycja partii 
obywatelskiej dotycząca likwidacji ruchu obywatelskiego? Nie razi Pana ten zupełnie 
widoczny brak, czy lekceważenie, demokracji? Nas nie tylko dziwi, ale przede 
wszystkim niepokoi to, że jakaś,grupa, choćby i wybranych przez naród, czuje się 
upoważniona do podejmowania decyzji wbrew zainteresowanym i przeciwko nim. 
Warto, aby zapoznał się Pan z propozycjami ustawowymi tej partii, tam dopiero 
znajdzie Pan materiał do swojej gazety. Może nawet znajdzie Pan rozwiązanie 
kuriozalnego pomysłu zakładającego, że działkowiec, posiadający na działce altankę 
0 powierzchni np. 25 m2 ma ją doprowadzić do wielkości 20 ms - nawet jeśli stoi ona 
zgodnie z prawem od trzydziestu lat. 

3. Słusznie Pan pisze, że działkowców nie będzie stać na dodatkowe opłaty dzierżawy 
1 podatku. Obecnie są z tego podatku zwolnieni. Słusznie też zauważa Pan, że wiele 
terenów ogrodów jest zagrożonych roszczeniami. 1 nie musi Pan tutaj wierzyć PZD, 
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do którego nie ma Pan zaufania. Wystarczy zapytać w urzędach. Czy jednak bierze 
Pan pod uwagę, że przy okazji nowej ustawy łatwo będzie uniknąć odszkodowań dla 
dawnych właścicieli kosztem najuboższej części społeczeństwa. W ten sposób 
sprawiedliwość dziejowa zatoczy krąg, a Janosik przewróci się w grobie. Pana to 
jednak nie boli, że biedni sfinansują nierozwiązane sprawy państwa. Dla Pana 
ważniejsze jest, że ogrody działkowe byłyby nadzorowane przez ministerstwo 
rolnictwa. Mamy nadzieję, że, mimo wszystko, wie Pan o tym, iż uprawia się w nich 
rośliny, co raczej np. z ministerstwem transportu niewiele ma wspólnego. 

4. W sugestywnym rozdziale pn. „Najlepszy własny wybór" pisze Pan, że PO dopuszcza 
możliwość działania na terenie ogrodu kilku stowarzyszeń. My też. Dla przećwiczenia 
jednak tego pomysłu proponujemy, aby gazetą, w której Pan publikuje artykuły, 
zarządzało kilku redaktorów naczelnych. Jeśli Wam się to uda, to i my przyjmiemy ten 
eksperyment z pokorą. Wzięcie spraw w swoje ręce, Panie Redaktorze, nie ma niczego 
wspólnego z zaproponowanym totalnym bałaganem w ogrodach. Ten jednak umożliwi 
szybkie przejmowanie ogrodów przez gminy, jak to jest zapisane w propozycjach PO, 
a o to przecież chodzi przede wszystkim, prawda? 

5. Jeśli pisze Pan o straszeniu działkowców przez PZD, to jest Pan w tzw. „mylnym 
błędzie". Nikt bardziej nie straszy działkowców niż PO swoją propozycją ustawy, bo 
w żadnym innym złożonym projekcie ustawy nie znalazło się tylu propozycji 
przeciwko ludziom. Można więc, jak widać, bez końca dopisywać PZD„gebę", można 
całkowicie ignorować opinię obywateli, można też ich lekceważyć, ale może wtedy 
lepiej rzeczywiście wcześniej policzyć głosy wyborcze. 

Jeszcze jedna uwaga na koniec. Szanowny Panie Redaktorze! PZD nie pręży muskułów. PZD 
je od dawna ma. Widział Pan kiedyś jakikolwiek projekt obywatelski poparty przez tylu ludzi 
- działkowców, ich rodziny, przyjaciół, samorządowców, wreszcie zwykłych mieszkańców 
miast? Czy blisko milion ludzi aż tak bardzo się myli? 

Życzymy Panu, Panie Redaktorze, wszelkiego powodzenia w pogłębianiu wiedzy na 
tematy, o których Pan pisze. A może też, z pożytkiem dla sprawy, zmieni Pan 
zainteresowania? 

Z poważaniem -

w imieniu Prezydium OZ PZD 
w Zielonej Górze 

Jerzy Komami cki mgr inż. Mfc p i j Pasiński 

Do wiadomości: 
1. Pan Adam Michnik - Redaktor Naczelny „Gazety Wyborczej 
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