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Komu zalo4y na pOr6tnieniu dzialkowc6w? Jut sanl rylirl ,,tlzialkowiczc i clzialacze", sugcrujc

czytclnikowi p.dzitrl pZD na dwie gnrpy. skqd sip to bierze, prz-er:ie2 kaz.dy dzialacz .iest to2issrnym

dzialkow*m. Ma te Eame pru,wa i obowiqzki a sugerowany podzial jest wytworem czyjej$ wyobra*ni'

Irisz.r; t)rrri. ie l'ryburrnl Konstytuuy,iny dwn raz.y oflekal. Jest to l'akt niepodwa2alny ule za

kaZdyrn fszsrh rprawa dotyceyla innego proble'mu. Nic omacza to jednah ie Seim z uporem maniaka

jcs'wzn bardzi cj zwi gkrzal prr,y w i I ejc dzi alko wc6w'

polrqr1znnie lewicy o forsowarrie ustawy o ROD jest tee sug€stywno' hzecieZ jesteimy krajem

demokatycznym $ w elomokrauji liczy sig wiqkszo$d'

Wnioukodnwca r*sknrlsnia untnwy tak naprawdg to wystqpif ,,w imieniu" i odszedl. Mo2na by

sadziC i2 byls to ostatnis zemsta za op6r dzialkowc6w'

potlsycnnic prrrz lreniq $trrrorl'0ry, tuil prued rozprswtl, obejmqirlce stwierdzEnie, 2e l'rezes

trzydziestoletni sprawuje wladze abeolutn4 nad grzqdkamijest ma{o elcganckie. cry ma to byd 7fJzut" cry

uznanic'/

Ani prz.ynnleitno$C do PZD nic .iest obowiqzkowa, a skladka czlonkowska obowiqzuje w kazdej

orgFnirjcji. zarzut,2s dzielkowcy otrz.ymujq pismo ze sk'tadok jcst przcklamaniem ponicwut dotyury lo

wylqcznic nowycl ctzialkowsdw. Otrrymu.iq go z, wpisowego, a nie ze skladki, ktdre kandydat wplaca raz

na calc floie,
l,odnusi pani problcm tnw, stowanyszetl i prrcdstawicieli wittttslnych ogrod6w, kt6rc mqiq byd

rzekomo wynikiem sprzocznych intercsow miedzy czJonkami a apsrf,tem. Cdyby spr6bowala Pani

analieowad gutwzrf powstaniu chociutrby jodncgo il nigh. nis twicrdzitn by Pnni, irr ich powstuwanie ,icst

zassdnc i rc powstajq one co rusz, bo faktycznic jest ich tyte, ile palc6w ujednej reki a reprezentujq

w sumie moze okofo hilknsut dzialkowc6w. Nie jcsr to wigc konkurencJu dla rodzinnych ogn*l6w ak:.i0rt

to sccesjo w imig wlasrrych irrteres6w (zamicszkiwanie, lcgalizacja sarnowoli budowlanych, chgC

prywatyzacj i, fhlsz,ywe ambic.i e I ub zwyczaj na 8,{ uPota)'
'l'on wydunrany trdjpodzial wprowadz.olty rzekomo przcz ustuwq o ROD, ma tei slufyc

okra6lonynr ce lou1. Napu6ciC jcdnych na rJnrgict\ a w to wszystko wplatarl polityk. Sk4d u Pani pojawlto

s iq pr:jccic,,pol i tyoenei sicroty". dotyczsr;u samorz4du'/

$pojrz.enie na ogrody wy{4cznie ptnez pryzmat marchewki i piefuszki, przez optaty do

samorz4d6w, kl6rc zosuly ubszwlatnowolnionc i rtiu im nic woltto budowad ani sprzednA - hr wynrysl

atr'urclalny, bez- Sxrkrycia. Na cete publiczne rtic potrzcba zgody PZD pr7:y lihridacji ogrodu,

a odszkodowania dla dzialkowc6w chyba siq slusznie noletfr Czy uwtt2n ltanin 2e driulhowicc powinicn

w takinr wyprrdku ode.i$tl z. kwitkiem.
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ZwiqzEkjestdobrzekontrolowanyprz',ezorgE'llykontrolne,obytakbylowszgdzie.

tik4d t)ani wzigla pr4klucl, to nawst po $micrci nirl nrotna przyclaielid clziatki osohie bliskici?

skqd tB tendencja, 2e w ustawie powilrny by6 zapisane szczeg6ty dotyozqoe praw i obowiqzk6w?

UstaWa to nic jest rUgulanlin' 
'l'O, 2c nnrlz6r nad ogrOtl*rni wykro$lono z u$tswy niu jcst wirra PZD' $ ll.n CO

idq sktsdki m6wi4 coroczJlo rprawozda.nia, zatrrierdza$e przet kornpctentne organy kontmlne i decyryine'

zwi*zok nie szuka pomocy w Migdzynarrodowym Biurl,,s ogrod6w Dzidkowych i Rodzinnyah'

Jest rro prostu czlonkienr te,i migdzynnrodowej organizacji, korzTsta z do$wiadcztli nryiqzftow

narodowyoh ipjmuje w tej organiznoji nalezne mu miejsco

'ten priyslowiowy kllnoz, kt6ry |tnni wyprowadzn z ustawy, nie jcst powodem rrhy rmicninc

u$tawq" 
.,,,\ A^ ,r*cl,rurr t)rS.rr pt:prur lbiccanki

Ma Pnni racjg CO do,,eulug" Pis'il w sprawie atnicltz*nia ludziom w glowttch

wlesno$ci 7r g10$26. Zdajc sobie pani chyba sprowg, 2e byla to czyst"a utopia!

Podzi*t n0 szcregowyoh i cleialaeffy, jest wiEc zrbiegiem czysto plopagandowym dla por6'2nicnle

$rodowitka.

z raportom NtK-u tei nalezalo byc hardziej ostruinym, bowiem to co stwierdzil NIK nirl jest

wylqcanq win4 PZD. Tnk n&prawdg tcr los lu<Jzi miesrlcajgcych w ogrodnclr nie obchotJzi nikogo' nie

lvylEcuajqo medi6w.

oloryfikacja kilkuosobowych stowarzys't*h pnrz media ornz niokt6ryuh polityk6w prowulzi' clo

rozlamu organizacji. hzeciwstawia siQ gnrpkq tzw. ,,gniewnych bylych dtialaczy PZD'' milionowej

rzesttry uozoiwych dzialkowc6w. Nie 'ra zadnej lawiny powstawani& stowarryszert. Nie spynla Pani cu

klcruje Bmi lucrfnri gdy przechodzq na porycie wrogie. Nie spytala ich pani dlaczego morody ich walki sq

powodowarre chqciq odwetu, s4 brutalnc i obrrydliwe

plunrizm w denrokracjljest zjnwiskiem normalnym ale gtupotu ludzko wsz4dzie nie nra grartic

i na ni4 nio me l€ksrstwa'

Nic .pani nic napirltr w swoim urrykule pozytywncgo o ogrodach. Natomiast tu* przed rozprawE

wrzuc*a parri srereg sugestii zmiercajqcych rjo osiq€niQcia ceru gtoszonego przez r62ne drodowiska

nieprzeohYlne ogrodorn.

c?y tfik powinno by6, gdzie obicktywizm i rzetelno$d dzienrrikirrska?

W imieniu dzialkowcdw
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