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Panie Redaktoze!

,,Ogrody nadal w r?kach PZD" to tytul pariskiego artykulu w Gazecie Wyborczej z

dnia 21.01.2015 roku, kt6ry w celu zwigkszenia poczytno6ci zostal w dnru poprzednim

poprzedzony stosownq zapowiedziq w TVP.

C6z wiec Pan donosi dzialkowcom?.

Donosi Pan przede wszystkich wyrazy ubolewania, 2e oto ledwie 238 ROD na 4800

wybralo drogg poza PZD oraz, ze formalnie od roku nie ma monopolu PZD, ktorego de

facto nie bylo, ale dzisiaj nie mozna juz szermowai tym hastem. Nie bgdzie Pan mial wigc

pozywki, a przynajmniej o jednq mniej,

Nierzetelnie informuje Pan czytelnik6w o prawie do gruntu dla stowarzyszefr, kt6re

dotyczy kazdego stowarzyszenia. O jakiej wlasno5ci gruntu Pan pisze?.

Kworum na zebraniu dzia{kowc6w to warunek ustawowy - nie wymy6lili go

dzialacze PZD a to,2e dopilnowali przestrzegania prawa nie moze byc im brane jako

dzialanie naganne.

Je2eli stwierdzono sabota2 PZD, nale2y tego dowie5c a nie glosii hasia bez

pokrycia w oparciu o wypowiedzi tych, kt6rym w PZD by+o ciasno. Tego wymaga etyka.

Kto mial prawo brac udziai w zebraniach dzialkowc6w oraz jak miaty wyglqdai lisly

obecnoSci uregulowala ustawa o ROD - chyba tyle powinien Pan doczyta6.

Pafskie apele o podtrzymywaniu napigcia, nie poddawaniu sie i dalszym

prowadzeniu dzialai sq doSc wymowne. Satysfakcja dzialkowc6w ze Swarz-gdza mo2e

by6 naprawdq pelna, bo to wtaSnie dzia.lkowcy w glosowaniu jawnym zadali klam

propagandzie prowadzonej przez dw6ch znanych w calej Polsce dzia{aczy tego

stowarzyszenia. Znowu 2le, bo zwycie2yla demokracja,
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Ta 5% konkurencla, tych co odeszli z PZD - daj im Boze, by byli lepsi, ale jak to

bgdzie okaze czas, poniewa2 przecre2 to sq ci sami dzialacze.

Te wyliczanki idywagacje, dotyczqce koszt6w, ni jak siq nie majq do sprawy, sq

mocno pomieszane. Tak czy owak, ka2dy bqdzie musiai dobrze liczyc i skrupulatnie.

Zastanawiac moze tylko ciqgle w pafrskich artykulach, glqboko zakodowane w

umy5le oojqcie, ze PZD to nie sq dzralkowcy. Pan pisze te2 dla pienigdzy i ka2dy numer z

paflskim arlykulem kupiony przez dzia'lkowca Vzysparza Panu wymiernych warto6ci,

dlatego jest wcze6niej zapowiadany publicznie.

Z wyrazami szacunku dzialkowcy szczecinscy
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