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Prezydium Okrggowego Zarz1du Podkarpackiego PZD w Rzeszowie

kategorycznie 24da od Pana Redaktora zamieszczenia na lamach ,,Gazety Wyborczej"

artykutu prezentuj4cego w spos6b calkowicie obiektywny kwestig przynale2nosci

rodzinnych ogrod6w dzialkowych do Stowarzyszenia ogrodowego polski zwiqzek

Dzialkowc6w.

Artykul ,,Ogrody nadal w rgkach PZD" Pana autorstwa opublikowany

w ,,Gazecie" 2l stycznia 2015 r. odczytujemy jako zbi6r narzekaf i ubolewari nad tym,

2e tylko marginalna liczba rodzinnych ogrod6w dzialkowych zdecydowala sig na

wyb6r odrgbnego od PZD stowarzyszenia prowadz4cego ogrody. czyzby uwazal pan,

2e dokonujqc takiego wyboru dzialkowcy nie wiedzieli, co robi4 ? Jak mamy

odczytywat sformulowanie ,,sabota2 PZD" ? Jakie ma pan dowody na to, Ze

gdziekolwiek przedstawiciele zwiqzku uniemoZliwiali przeprowadzenie zebrah

wszystkich dzialkowc6w lub tez zniechgcali ich uczestnik6w do podjgcia decyzji

odnosnie dalszego losu ogrod6w. Naprawdg smieszne jest ubolewanie nad brakiem

kworum na zebraniach ustawowych - przecie2 to nie wina pzD, 2e dzialkowcy nie

chcieli bra6 w nich udzialu. Jeszcze gorzej byloby, gdyby dzialacze pzD zmuszali

dzialkowc6w do uczestnictwa w zebraniach - to dopiero bylby zamach na demokracjg

i Konstytucjg.

Pana specyficzne podejscie do polskiego zwiqzku Dzialkowc6w jest nam dos6

dobrze znane. Napisal Pan ju2 szereg artykul6w dotyczqcych problematyki ogrod6w

dzialkowych i kaidy z nich wymagal sprostowania. Bardzo trudno jest panu zrozumie6,

2e Polski zwi4zek Dzialkowc6w to nie sq jacys ,,oni", reprezentdqcy sob4 cale zlo tego

Swiata. PZD to organizacja spoleczna utworzona przez samych dzialkowc6w



i dzialajqca przede wszystkim w ich interesie. Jest ostatniq instytucj4 zycia

publicznego, k6rej mozna byloby zarzucit dzialanie na szkodg dzialkowc6w. Jak wigc

mamy odbierad Pana apele w artykule, aby sig nie poddawa6 i prowadzi6 dalej

dzialania w celu wyl4czenia ogrod6w zPZD ?

Uwa2amy, 2e jrfi doS6 walki z dzialkowcami i ogrodami dzialkowymi.

W naszym kraju jest tak wiele temat6w wymagajqcych wla3ciwego uregulowania

i opisania w mediach. Wypadaloby sig cieszyd ztego,2e przynajmniej jedna z dziedzin

\cia spolecnrego, jakim jest ogrodnictwo dzialkowe, zostala ju2 zabezpieczona. Jeaeli

jednak koniecznie chce Pan opisywa6 sprawy zwiqzane z ogrodami, to wypadaloby

robi6 to w spos6b calkowicie obiektywny. wprowadzanie atmosfery konfrontacji na

linii Polski zwiqzek Dzialkowc6w - inne stowarzyszenia prowadzqce ogrody, niczemu

i nikomu nie sluZy.

Zpowu2aniem

Czlonkowie Prezydium OZP

(lista podpis6w w zalqczenin)

/na oryginale 15 podpis6w/


