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P R O T E S T

dotycz4cy artykutu p.t.,,Ogr6dkowa samowola,' autorstwa
Pani Malgorzafy Swiechowicz, NEWSWEEK Nr l6t20l2r.

Czytajqc tenartylflrl astanawiam sig kogo autorka bierze w obronq -
czy indywidualne osoby, bgd4ce r,i konflikcie osobistl,rrr z zNz4dem ROD,
dla kt6rych nte Licz4 sig przepisy 

".i:wirykowe 
opartg o ustaw€ o rodzinnych

ogrodach dzialkowych. prawo budowlane i iane. czy doklada swoje zdanie
w,,nagonoe" na dobrze zorgxizowany i dobrze zarz4dzany polski Zwiqzek
Dziatkowc6w - nzeszajqcy blisko milionow4 rzeszp czlonk6w uprawiaj4cych
dzialki w rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Podane przyklady os6b ,,zbuntowanych,, nie sq adekwatne do senezv
ich niezadowolenia - np. kod sprzedaje nowe mieszkairid * -leScie, *LUre.|
dzielnicy i buduje dom pigtrowy, na dzialce, kt6rej nie jest wlaicicielem
z obejsciem przepis6w prawnych - czy to wina organu statutowego ZwiAzku? _
przecie2 dzialajqc w ten spos6b szkodzi sig idei funkcjonowania ogrod6w
dzialkowych jako miejsca wypoczlnku, produkcji warzlv i owoc6w
na potrzeby wlasne, miejsca spotkari wielopokolenioxych rodzin.
Spodziewalam sig takich, dobrych przyklad6w, a nie naglainiama w tak
powairym tygodniku zlepku wypowiedzi os6b, k6rym me udalo



siQ zrealizowad swoje plany latwego, taniego osiqgnigcia wlasnych, osobistych
cel6w.

Proszg Paristwa - na tercnie opolszczyny uprawia dzialki ponad
36 tysigcy rodzia dzialkowych, nie buduj4 sobie dom6w mieszkalnych, a altany
zabezpieczajqce dach nad glowq w razie deszszt, cry upal6w, na narzqdzia
ogrodnicze i inne dzia&owe akcesoria. Sq to ludzie odpowiedzialni i dnalal4
zgodnie z obowiq.zujqcym prawem. Rozliczaj4 sig ze Srodk6w finansowych
i plan6w zwiqnnych z popraw4 infrastrukhry ogrodu slu24cym wszystkim
dzialkowcom, na corocmych walnych zebraniach. My wiemy ozego nam
polrzeba - o tym w artykule nie ma 2adnej przeslanki _ potrzebujemy spokoju
i pozostawienia nas w dotychczasowej strukurze i obowiq,zuj4cych przepisach
prawnych. O to walczymy i nie pozwolimy, aby dzialkowcy byli napigtnowani
przez wrogie nam jednostki.

Prosimy o spojrzenie na dzialkowc6w i Zwtqzak inaczej _ ile dobrego
uczyniono dla spoieczeristwa polskiego i nadal c?4-1i9, aby pom6c szczeg6hie
mlodym, wielodzietnym rodzinom w zaspokojeniu ich potrzeb zyciowych _

malqc na uwadze ponad wiekowq nas z4tadycje.

Prezes OZO PZD Qolu-
AntonnaBorESlhu.,z

/


