
Katowice, 2.02.2015r.

Polski zwiqzek Ozialkowc6w

Okrqgowy Zarzqd 9lqskl

ul. Kormoranow L

4C - 521 Katow:ce

6a?€ta Wvborcza

Pan Marek Wielgc

Dotvczy: artykulu z dnia 30.01-?015r. oraz wpisu na blogu ,,wsrystko o nieruchom okiatb"

z dnia 29.01..2015r.

Porsh lw,qzel Dz alkorvcciw Okrqgo,ry Za'z4d Srqskr ponolvnre zfluszony lest sprostowac

iara oiepeire iiaz riiepra*;d:ilve inforr.nacje zartiaite w/w artykulach. Zndrt posluguje :siq Parr

--arzutaml, ktore s4 co pra,..,'da c h wy1li.,,;e medialnre, ale nie maja odzYrrercreolenra ,,1./ rzeczy!\rrstoacl,

Pana ortatnia publikacla narliEzuje do sytuacll na Slqsku. Znow marry do c;ynienia z twierdzeniem.

r: Polsii Z**iazek Dzialkoir.rco'* utrudnral lvyodrqbnienie ROD z PZC. Polskl Zwjqzek Dr ialko',r' co rr,

nrgdy nie utrudnia't lvyodfqbnienia ROD. nigdy nie podjql:adnych dziaiad ktore mogtyby byc uznane

;a niergodne; uslaw4 o RCt z dnia 13.i2.?013t,, a doti'i:qifch p i-:e p;oa;adze n ia zebrai ,szystkich

Dzratkowcort. PZO zawsze wymagat. aby w zebraniu bralY ud:iat $,1'f4c: n ie osoby upralvntone

ij. posiadaJq.e prai,r,o do d:iaiki r-odzrnnel ,! danym ROD oraz aby byiy prarvidiowo poxiadomione.

To siq nie podobato tym, idorzl do Pana orszq, Kaide z zebrari, ktore siq odbyo oodlegalo bardzo

?,/ni(lr',!ej wery"fikacli. Ponadto, aby :ebaania bv\i dobrze przeprovladzone. PZD pzeprowadzit cyxr

:;kolei dla Zarzqdow ROD. * szkoleri;ch rogty brai ud:ia'f za ro','.rno RCD, ktore chcial"y:iq'.,'./ylqczy;,

;ak lre ktore chciaty pozostac,& PZD. ,,Dr:v.'r" na szkolenra byiv wiqc otwart€ dla wszystkrch.

Niepr:ypadkowe jest rdwniei pote.zenie Pana artykuiu : anykulem zarnieszczonym jakii czas

:+*u,. Fali pl odros-,e RCD ,V,',sre;ika'w Zo-ach Dyski-edytule For Fo,s\: Zwrqzek Dziaikowrow

;r.zypominajac cz.y'telnrkom. ii Dzialkolvcy ptacq.,haracz' na r:ecz PZD r^- kwocie 1700 d roctnre. a nic

r tego nie majE. Rzeczywiicie Dziatkowcy piacili skladkq cztonkowskq, z ktorej 65yi, pozostawaio

* ROD. Skladka cztonkowska funkcjonuje lal wsrystkich stowarryszeniach ito, ze jest rdv.rniei w PZD

s.re jest nic:yrn nadzwyczajrym. Obecnie si(iadka cztonkowska rna chara!.ter symbolicznv i pozosiaje

.! :.;lr),r i', Zarz4d:ie ROD. 1...:i':y'r:;j,i: i a'iyi.u', Faki pl po\.,jinien Pan ;ednal :badai,

:-:y DziafkovJcy rzeczyr:,riicie nic nie otrzymujq. Bo v;edlug PZD o!r:},mujq poza obsiugq pravrnq,

obslugq ksiqgorarE rowniei dotacJe na inr,vestycje,/remonty. W przypadku ROD,,V/rsrerika" w Zoracn,

r/ ostatnich 5 laiach byiy doiaije z PZO t', lqcznej kwocie i4.000 zl (1i,000 zl n: brjdo',rq porrrieszczer{



gospodarczych oraz 3.000 zl na usuniqcie skutkow powodzi). Ale o tym siq jui nie mol,^/i, bo p.awda

.est Ja rar.a ::i^,/gJCna. .r:6 :!m ie;r?J lssi pr;eJ5ta!'{li. ze dostaje 3iE:-n:i?j bc tf, b.id;'

riepokole spoteczne, a Panu przysparza dodatko',.;ych t!)t€lniko' , Odrqbnq klvestiq. ri '"ry;ral Pan

atykul sorzed kilku iat, nieaktualny, z ludinr' ktory.h iui v;src'd nas nte nra Dzii s!4uacia w ROO

.,\r,/isierika" w Zorach lest inna, 0ziaikor.;c'l na :ebraniu !r dnlu l5.l0,Z0L4t, podlqli uchv,afq

:. pcrcstaY"'reniu ROD w PZD.

l,a 3grodach ja{ .'..;qd;re dor,:nuje :rq v.\'''trana pckclei. Prlychcd:q ludz:e mlod:r

:aan€a2owani zawcdowo, traktuJ4cY dzialkq rodzinnq.lako rnreisce \i'ypaczynku po pracy. lmienia siq

tei Zxiqzek, przyjmuJqc vitele viainych pzedsiqwziqi jak chociaiby podjecie ,,Polityki PZD ,.v sprarvie

io:woju miast". P:D OZ Slaski chc;alby kiedyi siE doc:eiiaa izetelitego artykulu o D:iaikowca.h Pana

autorsilra. O tym jak naprawdq funkcjonuja ogrody dzialkowe, diaczego ogrornna ,,viqkszo6i wybraia

Polski Zyliqzek Dzialkowccirv Co prowadzeniach ich ROD. lvla my nadzieiq, ie to w kodcu nastqpr.

"rczkor,!-iek nadziela ta z kaidym pana ariykuiem jest cora: mnrejsza.
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