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Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych z Okręgu Zielonogórskiego Polskiego Związku Działkowców

przylączają się do wszystkich głosów krytykijakie płyną od przedstawicieli samorządów ogrodowych

z całej Polski.

Uważamy, że zeszłoroczny artykuł w ,,Dużym Formacie", którego autorem był redaktor Wójcik jest

wyjątkowo niesprawiedliwy i tendencyjny. Uważamy, że argumenty, którymi posłużył się pan

redaktor w artykule pt. ,,Ruch oporu na działkach", oraz argumenty jego rozmówców są po prostu

niesprawiedliwe i nieadekwatne do skali problemów.

Mając na uwadze, fakt że w Polsce jest około 5 tyś ogrodów, i większość jest zarządzana przez Polski

Związek Działkowców, problemy ujawnione przez grupę osób, którym nie po drodze z PZD

są marginesem, a przedstawia się je jako aferę na skalę całego Kraju.

Jest to bardzo krzywdzące dla nas- osób, które działają w samorządach ogrodowych. Staramy się, by

ogrody funkcjonowaĘ jak najlepiej, a postawiono nas w bardzo złym świetle, a działkowcy, którzy

nam zaufali otrzymali komunikat, że w samorządzie pracują ludzie nieuczciwi i nastawieni na

czerpanie korzyści.

Nie godzimy się na to i zwracamy się do Pana Redaktora Naczelnego o refleksję, bo niczym sobie

nie zasłużyliśmy na łatkę, którą próbuje przypiąć nam redaktor Wójcik.
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