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Szanowny Panie Redaktorze!
W dniu 30 stycznia 2OL7 roku w Żaganiu odbyła się rejonowa narada szkoleniowo-

instruktarzowa poświęcona przygotowaniom do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w
ogrodach działkowych naszego rejonu. W trakcie dyskusji poruszona została sprawa arĘkułu, który
ukazał się w dniu 21 listopada 20].6 roku w dodatku GazeĘ Wyborcze1 ,,Dlży Format" a zatytułowany

,,Ruch oporu na działkach" autorstwa Pana redaktora Marcina Wójcika.
Zastanawia nas gdzie czerpał Pan red. Wójcik informacje na temat Związku, gdyż obraz w

jakim został przedstawiony Związek jawi się wręcz jako organizacja przestępcza. Informacje zawarte
w /w artykule mijają się całkowicie z prawdą i my jako prezesi ogrodów v,tyrażamy stanowczy protest
przeciwko szkalowaniu PZD a tym samym nas działaczy Związku,

Cenimy sobie wkład GazeĘ Wyborczej w zmiany jakie zaszĘ w naszym kraju niezależnie
od poglądów politycznych każdego z nas ale godzić się nie możemy z nierzetelnością i kłamliwymi
wręcz oskarżeniami rządnymi sensacjt, tym samym Gazeta Wyborcza zniżyła się do poziomu
naj zwykle jszego tabl o i du.

Szanowny Panie Redaktorze!

Tak się nie godzi. Stosując takie metody niszczycie etos GazeĘ Wyborczej niszczycie to o
co tak bardzo walczyliście. Możecie nas nie lubić ale stosując takie metody przekroczyliście granice
obiektywizmu dołączając do tych,,propagandystów" zktórymi sami walczyliście. Wyrażamy nadzieję,
żew przyszłości zamieszczając artykuĘ dotycząceZwlązku a tym samym ogrodnictwa działkowego w
naszym kraju będziecie Państwo przedstawiać prawdziwy obraz Polskiego Związku Działkowców.

Do wiadomości:
KR Polskiego Związku Działkowców
OZ PZD Zielona Góra
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