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Szanowny Panie Redaktorze pragnq wyrazii sw6.l glqboki sprzeciw wobec artykulu
zamieszczonego na lamach gazety wyborczej w zakfadce DOM z dnia 27/O7/2O75r " Ogrody nadal
w rqkach PZD" autorstwa redaktora Marka Wielgo.
Wyraz swojego braku szacunku do Dziatkowc6w iStowarzyszenia Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
redaktora Wielgo jest znany nie od dzii, dziwi mnie jednak pariskie przyzwolenie na
zamieszczanie takich kiamliwych artykuf6w w powa2nej prasie .

Panie redaktorze Wielgo samorzqdno5i i samodzielno(i to podstawowa baza
funkcjonowania ogroddw dzialkowych . Struktury zwiqzkowe to stu2ebna rola wobec dzialkowca
tworzqca spoiwo jednolitodci i jednorodno6ci idei ruchu dzialkowego. Ustawa o Rodzinnych
ogrodach Dziafkowych z 13/72/2073r tworzona byfa na bazie projektu obywatelskiego pod
kt6rym podpisalo siq prawie milion obywateli . To ustawodawca narzucit na ogrody obowiqzek
zwotania zebran wszystkich dzialkowc6w w celu wypowiedzenia siq czy dany ogr6d pozosra,|e w
stowarzyszeniu og6lnopolskim pod nazwq Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, czy te2 wyodrqbnia siq ze
struktur zwiqzkowych i zaklada odrqbne stowarzyszenie.
NiewEtpliwie przeciwnicy PZD wr62yli szybki upadek Zwiqzku , dla nas bylo to wyzwanie i

sprawdzian. Zwofanie tych zebrarl wiqzalo siq z poniesieniem przez ogrody ogromnych koszt6w
zwiqzanych z powiadomieniem dziaikowc6w o terminie zebrania listem poleconym .

Sugerowanie przez Pana o fafszowaniu list obecnosci ,czy tez nie powiadomieniu wszystkich
dzialkowc6w jest niedopuszczalne ze wzglqdow etycznych i moralnych i traktowaniu pZD jako
organizac.ii przestqpczej. To dzialkowcy w 95% zdecydowali ,ie nadal chcq naleiec do pZD

organizacji , kt6ra przez ponad trzydzie5ci lat swojego istnienia wniosla potQ2ny wklad dla dobra
spoieczeistwa, ale dla Pana partnerem do prowadzenia rozm6w sq osoby ,kt6re zostaiv
pozbawione dzialek za lamanie prawa, budowg pon adnormatywnych altan, dopuszczajqcych siq
akt6w wandalizmu i przemocy wobec dzialkowc6w, kt6rzy hamowali prace przy powstawanru
nowej ustawy -to oni w/g Pana majq decydowac o przyszlo(ci ogrodnictwa.
Panie redaktorze, dziatkowcy to nie drugorzqdna czgii spoleczeristwa , kt6rych mozna
manipulowai iobraiai, zapewniam Pana, ie dziaikowcy jui dawno dojrzeli do podejmowania
od powiedzia Inych decyzji ,my doskonale wiemy jakie rozwiqzania sq dobre dla nas oraz dla
dalszego istnienia i rozwoju ogrodnictwa dzialkowego. obawiam sie,ie to pan nie powinien
zajmowai siq tak powa2nym tematem dysponuiqc tak ptytkq wiedzE opartE na insynuacjach i

klamstwach. Kaidy redaktor w swoich artykulach powinien przedstawiac temat rzetelnie , a
przede wszystkim kierowai siq bezstronno:iciq , najwyralniej ta zasada nie jest panu znana, w
moim odczuciu jest to kolejny pretekst do wystqpienia przeciwko Dziaikowcom i zwiazku.
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