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Kalisz, dnia 5 lipca 2012 r
L.dz. 905/12
Redaktor Naczelny
tygodnika „Polityka"
Szanowny Panie Redaktorze
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców reprezentujący
kilkadziesiąt tysięcy rodzin działkowych z Wielkopolski południowej z
oburzeniem i niedowierzaniem zapoznał się z artykułem „Działkowicze i
działacze" autorstwa Pani Joanny Solskiej opublikowanym na łamach
tygodnika „Polityka" w numerze 26.
Pani redaktor Joanna Solska w swoim artykule, który jest tendencyjny i
oburzający wprowadza w błąd opinię publiczną i przekazuje nieprawdziwe
informacje o ogrodach działkowych i obraża działkowców.
Artykuł ten dowodzi, że Pani redaktor nie posiada elementarnego
rozeznania o ogrodnictwie działkowym w Polsce oraz o zasadach i prawach
działkowców wynikających z dobrze funkcjonującej ustawy z 8 lipca 2005 o
rodzinnych ogrodach działkowych.
Uważamy, że Pani redaktor powinna najpierw zapoznać się ze
wspomnianą ustawą i Statutem PZD, zarejestrowanym w Krajowym
Rejestrze Sądowym, a dopiero później winna pisać rzetelnie artykuły na
temat działkowców i ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Absurdalne jest stwierdzenie w artykule, że interesy Związku różnią się
od interesów działkowców, wprowadzając podział pomiędzy działkowcami a
ich organizacją, jakim jest samodzielny i samorządny Polski Związek
Działkowców.
To Związek broni interesów działkowców i praw nabytych przez
dziesięciolecia oraz gwarantuje im bezpieczne uprawianie działek.
To Związek doprowadził do uchwalenia w 2005 roku przez Sejm RP dobrze
funkcjonującej i sprawdzonej w życiu ustawy o ROD.
Artykuł 25 wspomnianej ustawy powołuje do życia Polski Związek
Działkowców, który reprezentuje i broni interesów działkowców oraz praw
nabytych przez dziesięciolecia. O tym, że Związek posiada całkowite
poparcie działkowców świadczy fakt zebrania w całym kraju 620 tysięcy
podpisów w obronie ustawy.
Jedną z bardzo stronniczych opinii zawartych w artykule jest
podważenie sensu istnienia ogrodów działkowych w miastach. Radzimy Pani

redaktor, aby porozmawiała z prostymi działkowcami i dowiedziała się o ich
opinii na ten temat, a później pisała artykuły o ogrodach.
Ogrody działkowe stanowią zielone płuca miast, są perłą zielonej
architektury w miastach. To działkowcy własnymi rękoma przez
dziesięciolecia doprowadzili otrzymane w wielu przypadkach nieużytki i
tereny pokopalniane w tereny zielone, które dzisiaj stanowią zainteresowanie
developerów i innych, którzy chcą przekształcić tereny te w miejsca betonu i
stali nowych obiektów.
Nieprawdziwe jest stwierdzenie w artykule o ubezwłasnowolnieniu gmin
przez ustawę o ROD, która rzekomo komplikuje plany rozwoju miast.
Polski Związek Działkowców zawsze porozumiewa się z władzami miast
w sytuacjach, które tego wymagają i akceptuje propozycje, zachowując
jednak interesy działkowców na spornych terenach. Budowa autostrad i dróg
strategicznych jest określona w specustawie drogowej, nie jest wymagana
zgoda PZD, a Związek jedynie zabezpiecza interesy działkowców.
Obrażające jest stwierdzenie, że działkowcom nie przysługują żadne
prawa, gdyż są bezwolnymi członkami PZD. Jest to kompletna bzdura.
Każdy członek Polskiego Związku Działkowców posiada prawa i przywileje
zawarte w Statucie Polskiego Związku Działkowców zarejestrowanym w
Krajowym Rejestrze Sądowym i Regulaminie
Rodzinnego
Ogrodu
Działkowego opartym na tym Statucie. Pani redaktor pisząc artykuł winna
najpierw bacznie zapoznać się z tymi aktami prawnymi, a później pisać
artykuły o ogrodach działkowych.
Pozostałe informacje zawarte w artykule są tendencyjne i stanowią o
całkowitym braku znajomości tematu.
Panie Redaktorze
Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w
Kaliszu domagają się od Pana Redaktora przeproszenia na łamach tygodnika
za obrażanie działkowców i pisanie nieprawdy o ogrodach działkowych.
Prosimy o przeprowadzenie wywiadów, zapoznanie się z opinią prostych
działkowców i poinformowanie opinii publicznej o rzeczywistych zasadach
funkcjonowania ogrodów działkowych oraz zaprzestanie pisania artykułów,
które obrażają działkowców.
Za Okręgowy Zarząd PZD

