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"Ogrody 

nadal w rqkach PZD"

Polski Zwiqpek Dzialkowc6w - Okrqgowy 29{39 w Blblagu na naradzic zorgsnizowsnej dla

Prezes6w ROD, kt6ra oovr" ii#-Ar" iz'Or'zors ziwz'al uczcsbik6w z artykulem

umicszczonym w Gaz';te*ffi; "liJu-zi "tv"''i1bi +ryF,l *dy-T:f-1:l:ot
#ii?i"Z*oo; nop' uliL', i" tutor awj$ 1i posiadd wvstarczajqr€J wleozv na

i"-ut zobrai usttwowych dzrslkowc6w omz uriiawy o rodzi::nych ofoaryf !a:{<owV$'
Jc?*ri za,,,tra sie zwiazkffi-i-zrrqo.. n<io popenilnia iukicbkol*i"L uchvbicri'

FzestQpsov a w4r" *toozo L jufr"ffri*i"ft aowod6w to jcst wielkic nieporozumicnie'

Zarz4dy ROD nie mogly pominqd nawct jednego dzialkowca w zawiadomicniach o zeb'raniu

ustawowvm gdyz nasl pou*"iiliti ft*i"tioJowatiuy' zwolanio takicgo zebrania' Koszty

zorganizowania zetran ust"*o*yin 
-l 

zawiaaomieni4 znaczki' potwier&cnia nadani4

wvnaiecie sari itp. ; oy"y ^rl"i'ai""]r, 
@, z"-*ny RoD dolorryly wszerkich sura6 aby

;#fr"d;#;;;;d "";;""yi i zeb*ni". iat utot*i"t ,,ustetka" nieprarvidiowego

ff;#;H;;JL""J6* o zebraniu przeksaalccniowym moglabv spowodowad jego

uniewai:nienie a ch zztymrdzie nastryne kosztylonownego zwolsnia zpbranis dzialkowcow'

Zarzuty stawian" p"a uo,e,.[- il'Jattyttttii ip sq.b;zasadne' Artvkul jest tendencvjny

a z ieqo ,,e{ci mozna wvw;;sil;;;G;"*"rvwania dzialkowc6w do wyodrebniania sie

;"$il#il;;;; "tJ;l;,"k"ili*" 
dl" sioreczno*:i dzialkowej ale takzc dla oalogo

spoleczefstwa'
i[irJri,,;j-rg"-"ar"rrr na mmdzic , twierdzili, z: y'k powazny dziennik jakim jes.t Gazeta

Wybiorcza nlo powinieu prlUlik";-ytti *t*"f*ti dopiowadza6 do podziatu dzialkowc6w

podaj4c falszYwe dane'

Panic Redaktorze!

Jak wynika z podsumowania - 
preeticgu *!g-,yo*owych 95 %o dzialkowc6w

wlpowicdzialo.ie"pr"yoa"z"'oSciqdostow.arzyszeniaPolskiegozwiezkuDzialkowcow.
R6wnicz dzialkowcy ";;;;;Gc"-*vr-ili 

c4c_pozosurria w Zwiezkrt" twierdz4c' ze

mqiq dosy{ Podawania r6;;ch toiiuiwutl naprawczych dla ogrodniotwa dzialkowego w
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Z powaianiem

=E*Fffif
w.y"L-]r.kf'dh

Polscc. SQ ittz z'rneczffii siqglq nagoDk{ na PZD' Najwyzszy juz czas pozostawi6 ioh w

spokoju gdyz dzialkowcy najlepiej wiedz4 czego chcq
ii, n"iri"'OZ pZD mamy ao*day rz""io*J, 2E Trbtania wszystkich Czialkowc'6rv odbyty

siQ zgodnie z ustaw4 we wszystkich ogrodach' O tym mogq zafwdcrya zlo?ona dokumenty

;"i;;;;G"ti*" rotttv ztrzaCo't no-u zwolujqcvch tsldc zcbrania'

Prryszlo$C pokbze, cry *VoaryUii"o ROD w nowe slowarzJszenia rzec4ywifcie bqdzie

dobrze shlylo aziafowcom i Lgrodom czy wqpka gnrpa lu&i dba4 bedzie tylko o wlasny

inleres.

Panic Rcdaktorze!

Zwraoamy siq do Pana z proSbq o zaprzrcstanie publikowania osznz*tczych ar$kul6w i

;;;;i p"d 
"dt*"- 

sto*ut ytL;a pzn uo to przrynosi wielkasz'kodg dla dzialkowc6w'


