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W nawiq,zaniu do artykufu Gazety Wyborczej,,DOM" z dnia 21.01.2015 r.

w sprawie ,,Ogrody nadal w rqkacli PZD" - tendencyjnie zredagowanego

- pr6buj4oego odnie66 sip krytycznie do realizacji arr. 68 ustalvy
z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzirurych ogrodaoh dzialkowych, odnosz4c sig
do organizacji przez zarz4dy ROD zebrarl ustawowych ws4ystkich dzialkowc6w
ws. wyboru stowarryszenia do zarz4dzartia ogrodcm dziaikowym.

W roku 2014 dzialkowcy w ka2dym ROD kilkakrotnie spotykali siq

z czlonkami zarzqd6w i przedstawicielami okrqgowy ch zarz4d6w PZD w celu
wdroZenia w Zycie postanowief nowo iuchwalonej ustawy o ROD, na walnych
zcbraniach sprawozdawcrych - obrachunkowych za rok 2013, na zebraniach
ustawowych wszystkich dzialkowc6w, na spotkaniach - szkoleniach
dot. konsultacj i projektu nowego statutu PZD itp. Powy2sze kontakty i szeroka
informacja interpretaryjna dot. wprowadzonych nowych dokument6w i przepis6w
wewnQtrznych naszego Zwi4zktt - wzbogacily wiedzg dzia&owc6w o ich prawach
i obowiq.zkach. Zebre;nia ustawowe prycbiegaly z du24 dwiadomoSci4 celu ich
org niTacii bez zadnych nacisk6w l lub sugestii. Dda&owcy dwiadomie
podejmowali decyzjp o przynale2noidi do struknr PD lub, w niekt6rych
przypadkach o powolaniu wlasnego stowarzyszenia do prowadzenia ogrodu.

W okrpgu opolskim, bez przes-zk6d wydzielilo sig ze struktury pZD
6 rodzinnych ogrod6w dzialkowych, w lokalne stowarzyszenia. Dlatego oburza nas



oD i az?zD NR TEL : @1?4542F52

/J Wa

?e srY, 2at5 !3ia,6 5TR.2

arokul Pana Marka wielgo - ktory uzurpuje sobie prawa oceny tak wierkiej akcji
w przebiegu zebraf ustawowych, w oparciu o dwa ogrody &ialkowc.

Panie Redaktotze

w kraju obradowaro brisko 5 tysiqcy ogrooo w ztzeszaiqcych blisko milion
czlonk6w * to oni zadecydowari o swo3J5 przyszlo$ci, to oni wyirali oraz wysoko
ocenili sw6j zwiagek darz4c go zaufaniem, a pan pr6buje wrndwic czyternikom
,,2e dziaNacze zwiqzkowi sabotowali proces wyodrqbnienia sip,, ROD w shuknry
Jofahe. Sq to bzdury mijaj4ce sig z prawdq trzeba miei wiqksz4 wiedzEi do$wiadczenic w temacie i oceniac obiektywnie istnieiqcy ,tun an ty.^y or*uszanowa. decyzje tak wielkiej i pnewa*ajqcej ilo$ci dziarkowcow pozost"i4cycr
w snuknuach PZD,

Na tak4 obiektywn4 oceng pana nie bylo stad, a szkoda _ stan faktyczry
nie jest po Pana my6li.
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