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Szczawno Zdr6j, 30 styoznia 2015 r.Prez.ydium Okrggowogo Z,arz4du$udcckiego
Polskiego Zwiqzku Dzlalkowc6w

w Szczawnie ZdroJu

pan Mrrek Wielgo
Rcdaktor Gezety Wyborczej

. Zar6wno * ufiykul3 
_"_ 

gia 2t srycznia 2015 r. ,ggrody nadal w rgkach pZD., iakr w nastQpnym z dnia 30 sryczria 20ts ,.,;t;o;anyTi,M;;i,w."id ;;"ffi: Da zafzuryPolskiego Zwiqz*u Dziarkowcow'', * 6;1d;';;;,iristv realizuje pan cer polegajqpy naprzekonywaniu dzialkowc6w, 
.1 .r,ryr.-iijir, :j *,f 4 siq.z p}b-.. il;#;,r, q zgodzitjedynie,2e nie jesr to pana osobisty..t;rd;;;;;,iil. 

.;a;r;, *6; *fi;il;L 
"u ***umanipulacji dwiadomoscia dzi"*o;e6;, ilr'oi"r"#'i.r, gg r;;h";;;;ffi;ffi p v,z erilyy&'n zawiedzione *fui.i-r.i* y.,il;il;;;s*icrr aziurt-orr"-o'o]r.itrripoo"y p*bowrem, Le wtaaza ficzvla na tq 2e zcbrania tJ aop--ri,Jre-d;ffi;;; p;i:#go zwiqzkuDzialkorvcow. Bez warDienialest i* p;;tu;; ;;;d';;**co', co wprost wynika ,o z EesciPana arrykul6w i wiqczonycr ao .staui"g; I oiJt 

'' 
aopii lisr6w rzekomo pokrzywrtzonychprzez PD dzialkowc6w. raki spos6b p-"i;y*;; inronoac3r moze miec tylko jeden cer -sklonienie dzialkowc6w, kt6rzy- pozostati *'p"]Jil- zwtatku Dzialkowc6w do azialaniasprzecT,nego z ich dobrze pojqtym intcresem.

w naszej oocnie oba narfukil aru.$r s4 kJasycznyn przykladem manipulacji w mediach, a wiqc
"ach.owaniem wysoce nieetyc2nym i wyrasno*;ym,;;;i.*az oUri""jnv*,ou ril,oi*nie wjr6dd"ialkowc6w falsrywej oceny wlasnej 

.organizacji, riii s"-y"1., siebie. Bo kto to lest polski
zw'tryak Dzialkowc6w? Tworzy go utisto-mition roalin ariato*cow, ktoly sfcziontami tegoZwiq,zku w tym wszyscy dziaiaczJ- tcZ dzialkowcv
Panic Redaktorz c

Najpewniej :na Pan powiedzcnie:.,,dziad swoje, a baba swoje,,. po artykule pana z dnia21 stvcmia 2015 r. uka-alo siE szereg rist6w, stano'wi'sk rrziatkow&w * ty,ir 
-Liiaczv 

pzo.w listach ryoh dati panu za- aarmo -wyHaa' 
" oto*ie".liq."go prawa;-p"lrki- zwiqzkvDzialkowc6w, jak i niemal zloryli sprawozdanic o tym .ilr 

"pt,fi"iiy 
zeu"ania',lilwo*", ttoi wj.aki 

1no1o,b^udzielil 
pomocy.prawiej i organi"rcyjnej * zwolaniu zebrari i jaki jest ich rezultat,czyli wola 95 % polskich &ialkowc6w o pozostaniu w p.zD. Nierd;i;;; ,ig; d"iako*"ywyjasnili Panu dlaczego ohc4 nadal byc razc,r:r w swoim Zwiqrku. Jednak i; fu;Eiari sit , i"twol4, bo ten rezultat jest porai:kq wtadzy. Nic innego zatem nie pozostalo panu jak nadal ,drq.zyitemat" i w ciemno powrarzac za przeciwnikaii pZD, 2e jego aziaracze 'unnffii. ,r.urrqdzialkowc6w likwidaciq ogrod6w w. rvigkszych *i^tu"rtl z.-pzD rzekomo wyrz4dz krzywdydzialkowcom na dow6d czego- 

_ 
mai4 uvc iopie listow dziarkowco* **i.rr.i"illi'w reksciearrvkutu z dnia 30 stvcznia 2bl5 r. i;ddto ;;*n;;;;."*_F* innych listdw dzialkowc.w, aleodpowiedzi na te listy, !o juz nie zechcial pan opubritowad' cr"t *. '*.:"technika?

Co mo2c eznacza! odezwa pana-do dzialkowcOrx, cyt. 
-,', 

E^ro*n dziatkowcy, nie wierzcte tymdzialaczom Polskiego zwi4zkt Dziaficowc\w rpioi, airry zarzucai, mi wrogoit wobec wasi pis.anie.na zle.cenie Jirm deweroperskich, chcqcyih przei46 wasze" ogrooy"i ?Joryrois"r", rnup.t:k9ry9. dzialkowc6w, ze j.e$.fan osolq komietentra i wiarygodnf *ipiry*Jp temacie,
a nie dzialkowcy - dzialacze potskiego Zwiq1,ku Diiatkowcow.
Dla obrony wiarygodnoici swego ertykulu_z dnia 2r styco,ie 2015 r. na swoim blogu powoluje siq
Pan na dzialania Rzeoznika Praw Obywatelskich w odnicsicniu do ustawy z dnia l igrudnia 2013 r.o rodzinnych ogrodach dzialkowych, do postanowienia Sqdu Rejcshowego o odmowie rejestracji
zmiany statutu PZD uohwalonego w dniu 23 pazdziemika 2014 ;., ale ani slowa nie Disze pan. ze
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bi! li#*:f#$ ?31* -'t "it..'"o$ci maj 4 *.lT3 r,q{nks. wystarczy przes I edziina such ych rur<trc-t o-uao*ll1?tai' ia{ qzi atko"v *

ffi lit'#tr"iiffi b*'#i#"#d3*{{'#f.t"4ffi iili':'Iffi i
YJi:t" itl' ogrod6w z PZD,.l.est agirowaniem i ,riorr#^-"l$o. 

sie przckonad dzialkowcow do
9s:o.d6w do wyodrQbnieni":i: 

l lzD "";;;;;:i:i;fi${'_Ettr:[:l-;{^T [:.:T"T,."#:fi$'"['ffi"i?"Ui':'";$fffr: 'iE 
p* 

' t"r.i'"i'Ji"',o,0* dziarkowc8w, u,orry crrcq auy icrr
Jakby nie oceniad v

osratmh arrykule * ,"Li ,J:1*ki:h 
wq&6w, kl6re nie bez powodu pomieszat pan w swoim

pozostaly w pZD, ro * ;It13:-1by 
wyszedl z reso bfla.e1 w ogrodach dzialkowych, kt6re

zam6wienie. przeciwnicy r9it::: 
potwierdzii'.1e. narilal 1T t*".i" *ryu"-1,1; polityczne,', ,,*t*u"fr.i?"i,"il"iJ." mc mog4 pogodzid sig z faktcm pozosLnia 9SZ, ogroaO*

g:t"+"*"6*,F;;r;#:fr H?TJh.liH'"ff ffff 
"fi 

",tr"i##*f{;n,"Ul
l1f.il;'li:.'1ffi'-tfffif#Lffi,"Xg'';u"I;i;# zasro2nnia dl" ;s.;d# Jziarkowych

Panie rcdaktorze

Je2eli zarancana Panlpnlz dzialkowcdw wrogoSd do nich jest nieprawdq proponujemylT:iTi.l .19_z 
projektem.'stawy__..nrr*"r1"i"yj,i":-wueslonym 

do Senatu przez ZrzeszenierreKretowroc i w zwiqzku z ty_rn zapropono*uc ari"tto*"oT *y.r1ys!jm, gdyby skorzystali

illrttffil"r$trT3#H"1;l*"*viJ*r'-4"-..iriil"..i" sie z pZD, jal< micrty sie bronii
Podjgta w ostatnim artykule pr6ba swoistej rehabilitaq.i j,. qof,d siq BoZe, obiektyrvnojci, nieprzckona dziatkowc6w do pana,Jriczaletnoi"i,; a-"iuiiiiil"tiui.

Do wiadomoSci:

Krajowa Rada pZD.

Bf,L1[*.,,,,
r'tva\taXtimttv


