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Oświadczenie 
Okręgowe«« Zarządu PZD 

w Szczecinie 
z dnia 13.(13.2014 roku 

Po wejściu w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, 
uchwalonej przez Sejm RP glosami 44! posłów, nasiliło się działanie członków zarządu 
Stowarzyszenia „Zieleniec*, a zwłaszcza jego Prezesa, który wykorzystując łamy „Tygodnika 
Pyrzyckiego" prowadzi dezinformującą kampanię, wykorzystując swoją pozycję jako redaktora tego 
pisma, manipuluje opinią społeczną skierowaną głównie do działkowców ogrodów pyrzyckich. 

Autor w 6. i 7. numerze „Tygodnika Pyrzyckiego" oraz w Biuletynie wydawanym przez 
Stowarzyszenie ..Zieleniec" wprowadza przekłamania pisząc, że: 
- działkowcy powinni umowę dzierżawy otrzymać do własnych rąk. nie precyzując który ch to 
dotyczy, 
- w 1 terminie obowiązuje tzw. zwykła większość głosów, a zgodnie z nową ustawą powinna być 
bezwzględna większość, 
- Prezydent RP podpisał ustawę w wersji projektu obywatelskiego. 
- ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku umacnia faktycznie monopol PZD. 
- przy likw idacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców, 
- o skierowaniu przez. CBA sprawy do Prokuratur} . 
- o niekonieczności opłacania składek członkowskich, 
- PZD przeforsował ustawę w kołach rządowych, 
- środki z funduszu rozwoju pochodzą ze składek członkowskich, 
- ROD „Miejski" w Pyrzycach nie chce odprowadzać składek. 
- Polski Związek Działkowców nie może korzystać z dotacji unijnych, 
- „nasz ogród „Miejski" planuje wystąpienie ze struktur PZD", 
oraz szereg innych przekłamań oskarżając PZD o zastraszanie działkowców, atakowanie 
stowarzyszeń, powstawaniu nowych stowarzyszeń itp., głoszenie nieprawdy publicznie skierowane 
jest głównie w celu atakowania PZD po to, by przejąć prowadzenie ogrodu. 

Temu celowi mają służyć oskarżenia członków zarządu ROD, oraz wywieszane informacje -
nawet na tablicach Urzędu Miasta Pyrzyce. Rodzi się więc pytanie: na jakiej podstawie Prezes 
Stowarzyszenia „Zieleniec" wypowiada się w imieniu wszystkich działkowców ROD „Miejski" w 
Pyrzycach?. 

Dobrze byłoby, gdyby w swoich dywagacjach Prezes wypowiedział się czym zabłysnął będąc 
członkiem zarządu ogrodu?. 

Powoływanie się na „autorytet" pana Jarząbka ze Swarzędza jest chyba nie na miejscu, bo 
jeżeli człowiek z wyrokiem sądowym, nie przestrzegający prawa, zamieszkujący w 80-metrowęj 
altanie w ogrodzie, ma być idolem przyszłej federacji stowarzyszeń, to należy tylko pogratulować 
takiego „przywódcy". 

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie uważa, że demokracja jest zdobyczą cywilizacji, ale jej 
wykorzystywanie do własnych małych interesów jest naganne. 

I stawa o ROD spełniając kryteria wolności zrzeszania się. daje możliwość swobody wyboru 
działkowcom, ale o tym przez jakie stowarzyszenie będzie prowadzony ogród, zadecydują sami 
działkowcy w drodze głosowania. Występowanie w imieniu działkowców bez ich mandatu jest 
bow iem działaniem nieuprawnionym. 
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