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Lektura artykulu pt. ,,ogrody nadal w rgkach PZD" autorstwa red. Marka wielgo

zamieszczonego w wydaniu ,rGazety Wyborczej" z dnia 2l stycznia br., wzbudzila w

Srodowisku ogrorl6w dzialkowych niemale poruszenie. Nie z racji samego przekazu

informacji na temat podsumowarfi pierwszego roku obowi4rywania nowej ustawy o

r.o.d., ile z faktu zawartych w tresci artykulu sugestii stawiaj4cych bardzo powa'ne

zarzuty ogrodo$am dzialaczom, pelniacym spolecznie obowi4zki organizacyjne zebrai
ustawowych w ROD.

Jako dzialacze ogrod6w dzialkowych i jako dzialkowcy czujemy sig oburzeni' a
ponadto obralircni za bezpodstawne przedstawienie nie sprawdzonych i nie
-skonfrontowanych 

porn6wierf, dotyczQcych prawidlowoSci organizacji zebraft

ustaworrych, a nawet za posunigcie sig do zarzutu sabotowania zebrafi przez dzialaczy

zwiqzkowych. obowiqzek zwolania zebrari ustawowych RoD spoczywal na zarz4dach

rodzinnych ogrod6w dzialkowych, a spos6b ich zwolania i przeprowadzenia w sposrib

p.""yryjny okresla ustawa o r.o.d. Je2eli w ktt6rymkolwiek przypadku dopuszczono by

,i9 ao- luti"6.olwiek uchybief, zebranie takie naleialoby loznaf jako niewaine i
musialoby zostad powt6rzone.

czemu slu2y6 ma sugerowanie opinii publicznej - czytelnikorn w tresci artykulu' 2e

dziallacze zwi4zkowi PZD sabotowali proces wyodrgbniania sig ogrod6w. Powolrvanie
sig na blDej nieokreSlon4 grupg dzialkow c6w ,,ze Slqska" nie upowa'nia do sl6w

nieprawdy, do przedstawiania w negatywnym swietle ludzi stanowi4cych ogrodowy

aktlrv. Czemu slu2y6 maj4 informacje, ze byi moi,e ,,dotychczasowy zarzqd twojego
ogrodu chcial, aby frekwencja na zebraniu byla jak najnDsza" ? OdpowiedZ na te
pytanie jest oczywista. Trzeba ludziom namieszad w glowach, bo *ynik
przeprowadzonych zebrah ustawowych w ROD jest nie satysfakcjonuj4cy dla

przeciwnikriw PZD.
Na szczgscie, parafrazuj4c przyslowie, ,,dzialkowcy nie ggsi, tei sw6j rozum majq"'

Tylko 238 z ponad 4,8 tysi4ca ogrod6w oddzielilo sig od Polskiego Zwi4zktt
Dzialkowc6w.

Jako dzialkowcy jeste5my znrcz4cq grup4 Oby'wateli, dlatego oczekujemy od medi6w

powainego i obiektywnego traktowania. iLqdamy przekazu informacji na nasz temat w
spos6b rzetelny i obiektywny, informacji sprawdzonych i wiarygodnych a przede

wszystkim przekazu z poszanowaniem godnoSci ludzi pelniqcych spolecznie trudne
obowi4zki kierowania ogrodami dzialkowymi. Rzucanie kl6d' pom6wienia zawieraj4ce
nie sprawdzone informacje i falsrywe oskarienia nie sluZq dobru dzialkowc6w, a wrgcz
prowadz4 do podzial6w w ogrodach. Chyba,2e jest to celem mocodawc6w autora tekstu.

Oczekujemy od Redakcji ,,Gazety Wyborczej" zaprzestania negatywnego przekazu w
artykulach prasowych, godzqcego w interes calego 6rodowiska rodzinnych ogrod6w
dzialkowych.

W imieniu dzialkowctiw okrggu bydgoskiego
uczestnicy posiedzenia Prezydium Okrggowego Zarz4du PZD w Bydgoszczy.


