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zielona G6ra 26,01'2014r'

Pan

Marek wlello
Getgta WYborc2a

SranownY Panle Redaktorze

Porarko|€Jnypotraktowa|Pancz|onk6wPo|skieSozw|EzkuDzia|kowc6w|akc|emnQmale,

kt6ra niczegQ nle rozumie i nie potrafi podejmowad {wladomych decydi, wydrwlqk artykulu z Gazaty

Wyborczej z 25 stycznia br. pt ,,ogrody dzialkowe nadal w rekach PZD" porostawla niesmak Z trcgci

Parlsklego errykulu wynlka, lt dzlalkowcy w ogromnej wiekszo6cl pnegaplli $woj8 szanse na lafolenle

nowego stowarry$zenle. Nle przyszto Panu do 8lowy, ie drialkowcy pozostall w PzD' ponlewai

to Jest stowarzystenle, kt6re lm odpowlada?

zwykll Dzlalkowcy oraz prredstawlclele samonqd6w ogrodowvch' kt6rych w Polsce iest wiele

tysiqcy postawili na Polskl Zwi4zek Ozialkowc6w, rapewne dla teSo' ie jest to skutecrna organilacia

rw|e|o|etnImdo5w|adczenIemIwypracowanymImechanizmamIzarradzanIaogrodam|.

PaskiepodejJctedoPo|sk|e8ozw|ezkuDzistkowc6wJestodwie|u|atznane,Jeszczen|e

zdarzylo sig by napisal Pan obiektywny srtykul dotydQcy naszej spofecznej organlzacjl'

polski zwiqzek ortatkowc6w zostal poddany w ubiegfym roku berprecedensowej woryfikacJi' w

lel tr.kcle oka2alo tle, le czlonkowle PzD nle wYpiswali siq gremlalnie ze zwlqzku' na co pozwala

ustawooRoD,orauwogromnejwlqkszo{cipostanowilipowierzydzarrqdranleoBrodamlwlagnie

pzD. Ta decyzle ocenll Pan Jakor utracona sransq na wyodrqbnlenle ogrodu, a w ogrodach prryjqto iq

zsawsfakcjtIzadowoIenlem.Wyp|sywaniejakobyPo|skizw|qrckDzialkowc6wsabotowa|tebrania,

nie dopuszczajqc do zakladania nowych stowarlyszeA, ber pnedsttwienia dowoddw Jest rwykrym

oszczerstwem I

Panic Redaktorte.

Pomimo P.6skich nierzrtelnych artykul6w w ogdlnopolsklej ,,Gareclc wyborczej" dziallowcy

majqSwiadomo$d,iePolskiZwiqzekDzialkowc6wJestorganizacjq'kt6razdolalaw2013r

przygotowacprojektustawY,kt6rarabezpieczaprawadzla|kowc6wdogrunt6wiu'ytkowanie
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drlalek, zebrad dla nlcgo poparcle ibyC rdwnym partnerem w procetie leglslacyjnym. w roku 2014

Polski Zwiqzek Drlalkowc6w ponownle wprowadril do Scjrnu projekt ustawy, tym rarem w sprawie

altan ogrodowych. W latsch poprzednich Zwiqrck przyczynil siq do wlelu:mlan w pniplsach, ktdre

uchronify ogrody przed likwidacjq. Gdyby zwiqzek okazal siq nieskutoczny, drlalkowcy zapewne by

skorrystali z molllwo3cl jakie daje ustawo o ROD i podziQkowali by za wspdlprace. Tak siq jedn.k nle

Jtalo, co zapewne prryJql Pan r Bleboklm rorczarowsnlem.

w lmleniu prezydlum OZ PZD w Zielonej G6ne

ZPZD

mBr ini. erhn Pasliski
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