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Po zapoznaniu sig z artykulem pt."Ogrody nadal w rgkach PZD" zamieszczonlm w
dodatku DOM do Pana Gazety uznalam, Ze muszQ wlpowiedziei sig do zarart6w jakie
stawia Pan Polskiemu Zvti4zkowi Dzialkowc6w. Wpraw&ie jestem dzialkowcem od
niedawn4 poniewaZ przejglam dzialkq po mojej babci, kt6ra uprawiala j4 od ponad pol
wieku ale wiem, 2e tylko dzigki Polskiemu Zwi4gkowi Dzialkowc6w mogp teraz ja cieszyl
sig urokami ogrodu ,golejarz". Babcia zawsze dobrze wypowiadala siq o Polskim Zwiqzlar
Dzialkowc6w i tak jest nadal. Nie rozumiem dlaczego Pan tak bardzo nie mosi tego
Zwiqzklr i nas &ialkowc6w ? Nie wiadomo dlaczego ptzeszkadzajq Panu r6wnieZ ogrody
dzialkowe funkcj onuj 4ce w naszym ZwiqzJot ?

Nie znam odpowiedzi na te pytania ale domy5lam siq 2€ artykul ten napisal Pan aa
zam6wienie r62nych sil dewelopersko - komercyjnych, kt6re za wszelk4 cenE chc4 dobrai
sig do grunt6w ogrod6w dzialkowych i szukajq wszelkich sposob6w aby osi4gn46
zarierzony cel - zgodnie z powiedzeniem ,,Cel u5wigca Srodki". W dzialaniu tym nie liczy
siE czlowiek ijego dobro ale tylko i wyl4cznie pieni4dz.
Zaztca Pan Zwi4.zkowi sabotowanie przy orgarizacji zebrafi wszystkich dzialkowc6w w
Ogrodach. Ja r6wnie2 otrzymalam zawiadomienie na takie zebranie, w kt6rym
uczestniczylam. Zawiadomieni e to Zarz4d mojego Ogrodu ,golejarz" wyslal listem
poleconym. Zresrt4 jak Pan wie kwestie zebrari regulowala ustawa &ialkowa niedawno
uchwalona. lnteresujg sip sprawami mojego Ogrodu, ponadto zaleiry mi na tym, 2eby
Ogrody istfaly. Mieszkam w blokowisku z betonu, dlatego Ogrod to dla mnie oaza zieleni
poSr6d kt6rej odpoczywam.
Na zebraniu w pierwszym terrninie nie bylo kworum, ale w drugim okazalo siQ 2e jest
wystarczajqca ilosi dzialkowc6w do podjgcia uchwaly o pozostaniu w pZD lub odl4czeniu
sig i zaloZeniu wlasnego stowarryszenia. wszyscy dzialkowcy uczestnicz4cy w zebraniu
jednomySlnie podjqli decyzjg o pozostaniu w Polskim Zwipku Dzialkowc6w.

Panie Redallorze !

zanim Pan cos napisze o czymkolwiek powinien pan sprawdzii materig o kt6rej chce pan
pisa6 zgodnie z zasad4 etyki dziennikankiej. Skoro zaranca pan Zwiazkowi ,,sabotowanie,'
to powinien Pan przedstawid w swoim artykule dowody na swoje zilzttty. A nie czyni6
zarzl.t/.6w bez pokrycia.
Podkrejlam, 2e zwiqzek stoi m strary przestzeguia przepis6w ustawy z dnia 13 grudnia



2013 roku o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Dzigk.t Zwi4zkowi nasze Ogody jeszcze
istriejq !

Zapewniam Pana,2e swoim artykulem nie nam6wi Pan nikogo z nas dzialkowc6w ani teraz,
ani w przyszloSci na odl4czenie sip od naszej organizacji !
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