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w sprawitz relacji medialnych dotyt:zqcych
wejfcia w iycie nowej ustuwy o l?OD

wejscie w zycre nowrej ustawy dziatkowej bylo z pewnosci4 jednyrn z
waZntejszych wydarzeri w cale.j historii ruchu ogrodnictwa dzialkowego w po,lsce. po
wyroku Trybunalu Konstytucl,jnego d,alsze istnienie ogrod6w stanglo bowiem pod
du?ym znakiem zapytania. Nie brakowalo moment6w, u, kt6rych dzialkow<;y mieli
realne powody, by w4tpii, ze nowa ustawa gwarantuj4ca dalsze istnienie ROD wejdzie
w ogole w Zycie. Takze w mediach nie brakowalo scepl.ycznych komentarz:y w tej
kwestii.

Jednak dzipki olbrzymird determinacji, zaangazow'aniu wszystkich cz:lonk6w
PZD ich ciElka praca zwienczctna zostala olbrzymim sukc,esem. Nie czgsto zdarza siE
takle, by jakikolwiek projekt obywatelski uzyskal tak duze poparcie spolecz:efistwa,
parlamentarzystow, konstytucjonalistow i autorytetow prawnych, jak b),1,r to w
przypadku ustawy dzialkowej. .lest to wigc najlepsze potwiierdzenie tego, ze ustawa ta
jest dobra i w odpowiedni sposob zabezpiecza najwazniejsze prawa uzytko'wnikow
dzialek w ROD.

Wydawai by siE wigc moglo, 2e tak wielki sukr;es dzialkowc6w ;zostanie
doceniony i zauwalony nie tylko przez spoleczeflstwo, ale takae przez media.
Niestety, stalo sig zupelnie inac:zej.Po razkolejny potwierdzila sip zasada, ze
dobre informacje, to slabe infonmacje.

Dlatego dziS, zarowno w mediach og6lnopolskich jak i lokalnych, nrLalo kto
mowi o sukcesie zwiqzku ri pozytywnych aspektach nowej ustawy o RoD.
Widoczne s4 natomiast zuprelnie odmienne tendencje, kt6re maje na celu
dyskredytowanie dokonari PZII>. Malo tego, nie brakuje informacji w ktorrych rolp
milionowej organizacji, skutecznie broni4cej dzialkowc6w. sprowadza sig jedynie do
tzw .,,czapy", (rd r zecz kt6rej dz i alkowcy mus 24 uiszczac s k lad ki .

Krajowa Rada PZD nie mo2e pozostai obojgtna wobec tak uproszc:znnego
przedstawiania organizacji z ponad 30-letnim dorobkiem i wieloma sukcesami.
Dlatego uznaje, Le tego typu przekazy s4 zwyklym przeklemraniem,
niesprawiedliwoSci4 i sluz4 wprowadzaniu obywateli w bt4d. NadrzEdnyrn celem,
ktory od zawsze przySwiecal I>ZD byLa i zawsze bgdzie obrona dzialkowcow oraz
szerzenie i rozw6j ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Patrzqc na sytuacjE, w jakiej
dzis znajduj4 sip dzialkowcy i ogrody, nikt nie powinien mied w4tpliwc,Sci, Ze
Zwiqzek skutecznie realizuie te ,cele.



Krajowa Rada PZD kryrycznie ocenia takae inform,acje, w kt6rych zachgca sig
dzialkrrwcow do odlqczanta sip od og6lnopolskiej organiz.acji. Oczywiscie, zl3odnie z
nowq ustaw4 dzialkowcy majq, do tego pelne prawo ikazdy, kto tylko bgdzie ,chcial to
zrobrc, ma takq mozliwoSi. lrtrie jest jednak rzeczq dobr4 jeleli osoby prlstronne
staraj4 sig wptywa( na decyzje dzialkowc6w, podaj4c prz5,tym argumenty nie maj4ce
nic wspolnego z tzeczywistoSciq. Dlatego KR PZD apeluje do wszystkich
dzialkowcow o rozs4dn4 i obielctywn4 ocenQ sytuacji.

Krajowa Rada PZD u:znaje takhe, ze nieobiektyrvny spos6b przedsrtawiania
Zwiqzku nie wynika z czy'jejkolwiek niewiedzy lub nieSwiadomoSci. Wrgcz
przeciwnie, uznaje, ze jest to dobrze przemySlane dzialanir:, kt6re ma na celu rozbicie
rnilionowej organrzacji. Tego typu zakusy pojawiaj4 sip nie od dziS, a powod ci4gle
jest terr sam. W Polsce nie brakuje os6b, kt6re chcialyby pozyskai tereny RICD pod
roznego rodzaju komercyjne inLwestycje. Poniewa2 nie udralo siE to podczas prac nad
nowq ustaw4 jak widai przecivr'nicy ogrod6w nie tracqnadzier, Ze uda im sig to teraz.

Potwierdzeniem tego,2e chgtnych do przejgcia grunrt6w ROD nie brakuje moze
byi chociazby ostatnie wyst4pienie stowarzyszenia ,,I)ekretowiec" do lvlinister
Infrastruktury i Rozwoju Elzbiety Bierikowskiej, w kt6rym domaga siq lil,rwidacji
ogrodow dzialkowych Warsz:awie. Podobne propozycje pojawily siQ calkiem
niedawno w Gdyni, gdzie w :zaktualizowanym studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego m6wi sip o likwidacji 13 ogrodow dzialhowych.
Nietrudno sig domySlac,2e niebawem podobne zamiary ujawni4 takae inne miasta. W
tej sytuacji KR PZD wyrala takhe swoj negatywny stosunek wobec negatywnej
polityki, kt6ra prowadzona jest wobec Zwrqzku. Stwierdza, ze bezpodstawnie
mar grnalizuj e s i g, p omij a i b agatelizuj e doro b ek
or ganrzacji zr zeszajqcej mi lion rtbywateli RP.

lKrajowa Rada PZD z Zalem stwierdza, 2e medila, kt6re nie bez powodu
nazywane s4 IV wladzq w naszym kraju, dziatajqjawnie na szkodE dzialkowc6w,
krorzy po wielu latach odpierernia roznego rodzaju atak6w chcieliby w koricu m6c
spokojnie korzystac z urokow ogrod6w dzialkowych.
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