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OSWIADCZENIE

Uchwalone podczas Walnego Zebrania Dzialkowc6w Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego

,,Kwitnqca iolina" w Swarzgdzu w sprawie rejestracji Statutu Polskiego Zwiqzku

Dzialkowc6w.

Szanowna Pani PrezYdent

polski ZwiTek Dzialkowc6w jako sukcesor ogrodnictwa dzialkowego w

Polsce prze)ywa najgorszy okres w swoj ej ponad stuletniej historii

Zwi4ziknigiy nie byl tak cigzko doSwiadczany jak w okresie 25 lat wolnoSci'

W tym czale-dzialkowcy dwukrotnie musieli stawac do boju w obronie swoich

inteies6w. Pierwszy raz gdy nowa wladza pr6bowala wymusid na dzialkowcach

irracjonalne warunki przebywania na dzialkach (vide - rewolucyj ne pomysly

6*ci"snego posla PO panaZ.l'luskowskiego), po raz wt6ry gdy przy udziale

Naczelnefo i4du Administracyjnego usilowano wyrugowai dzialkowc6w. z ich

altan w wigkszosci murowanych, do zdefiniowanych pnez NSA jako ,,lekka

a2urowakonstrukcja nie zwi4zana w spos6b trwaly z gruntem" (vide - obraz

Aleksandra Gierymskiego,,Altana").
Dzigki zmobilizowaniu przezPZD wok6l tych temat6w setek tysigcy

dzialkowc6w, obie batalie wygraliSmy'

Gdy wydawalo sig'2e wraz z wiosnq na ogrody zawital spok6j i nastal czas

siania, spadla na nas kolejna hiobowa wieSc, Prezydent m.st. Warszawy blokuje

rejestracjg statutu PZD. Pretekstem jest ,,wadliwe zwolanie Nadzwyczajnego Xl

Kiajowego Zjazdu Delegat6w PZD". Sprawa jest niezwykle powazna bowiem

brai statutu skutkuje zagroleniem d la bytu dopicro co powstalego

stowarzyszenia. Mamy wigc trzeci4 organizowanE w majestacie prawa pr6b9,

zniszczinia ogrodnictwa dziaikowego w Polsce, poprzezatak najego strukturg.



Smutnejest to,2e do tego dziela swoj4 rEkg dokladaj4 renegaci , kt6rzy kiedys

byli czlonkami PZD. Jednym z nich jest pan Dobieslaw wieliriski, byly czlonek

PZD w ROD ,, Kwitn4ca Dolina" w Swarzgdzu.

Pan D. Wielifrski autor wniosku dotycz4cego nadzoru nad stowarzyszeniem

Polski Zwi4zek Dzialkowc6w, jest ,,fikcyjnym" uZytkownikiem dzialki' czego

najlepszym przykladem jest ona sama,- zaniedbana, nieuprawiana, poroSnigta

chlsiczami. Sprawa wrazenie opuszczonej i tak jest w rzeczywisto6ci' Jej

gospodarzowi potrzebna jest jedynie jako pretekst do wypowiadania siE w

imieniu dzialkowc6w, sam bowiem mieszka w pobli2u we wlasnym domu z

zadbanym ogrodem.
Od 2009 r. nie partycypuje w wydatkach jakie dzialkowcy ponosz? na rzecz

ogrodu.
Ten ,,odnowiciel" ruchu dzialkowego w Polsce na swoim terenie w swoitn

ogrodzie, doznal sromotnej poraZki. Po 2arliwej agitacji na rzecz wyl4czenia

ogrodu ze struktur PZD, poparlo go raptem 9 dzialkowc6w, l16bylo za

pozostawieniem ogrodu w PZD.

Szanowna Pani PrezYdent

My, dzialkowcy ROD ,,Kwitn4ca Dolina" wyrazamy nadziejg,, ze destrukcyjna

dzialalnoSc p. D. Wielinskiego i kilku podobnie mySl4cych os6b, znajduj4ca

sw6j wyraz w kierowanych do Pani pismach, nie znajdzie przelo2enia na

decyzje, maj4ce negatywne skutki dla miliona dzialkowc6w , ktorzy swoj los

Swiadomie w wyborach wyodrgbniaj4cych zwtqzali z Polskim Zwi4zkiem
Dzialkowcow.

Przewodni cza cy Zebrania - Zygmunt Chmielina

Przewodniczqca Komisji Uchwal i Wniosk6w - Emilia Nowacka

Prezes ROD,,Kwitn4ca Dolina" - Romuald Drzazga


