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Jestem po lektuze artykulu pt.,, Ogrodowa samowola" z dnia 16- 22.04.2012 r. izwielkim
oburzeniem przyj4lem material i spos6b jego przedstawienia przez Pani4 Redaktor .
Od najmlodszych lat uczono rnnie, ze aby wypowiada6 sig najaki3 temat, kogos kr),tykowa6 ,
pouczai - to w$ada miQi choi odrobing wiedzy na dany temat, w danej dziedzinie.

Z cai4 stanowczo3ci4 stwierdzarn, ze Pani Redaktor nie zna uregulowan prawnych dot.
dzialalnoici Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6q praw i obowi4zkdw jego czlonk6w jak
i praktycznych aspekt6w dzialalnoici Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych.

W swoim afykule powoluje sig Pani Redaktor na wypowiedzi przede wszystkim os6b
nt4co lami4cych prae/o zwipkowe, wzglgdnie bardzo niechgtnych temu, ze polski Zwiqzek
Dzialkowc6w jest og6lnopolsk4 , samodzieln4 i samorz4dn4 organizacjq spoleczn4
powolan4 do reprezentowaria i obrony praw i interes6w swoich czlonk6w. Tym osobom
nasze pm\{o otaz nasz Zwi4zek przeszkadzq gdyz nie chce usankcjonowae bezprawre
jakiego sig dopuScili na uzytkowanych dzialkach. Dla utrzymania swego bezpmwi4
gotowi s4 wspierai wszelkie inicjatywy w sprawie uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych. Oczekuj4, ze ewentualny no\4ry stan prawny ogrod6w dzialkowych
usankcjonuje ich bezprawie. Podaje Pani prryklady,, skrzywdzonych" flekomo przez
Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, ale nie miala Pani juz odwagi czy ved4 aby doda6
komentarz, 2e osoby te w raz4cy sposdb naruszyly przepisy ustaqy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych, przepisy statutu i regulaminu oraz prawa budowlanego ( m.in- zamieszkiwanie
na dzialkach, ponadnomatywne altany itp.).

Cltuje Pani slowa Pana Posla Andrzeja Dery - ,, Dzialki to paistwo w panstwie", Id6ry tez w
ironicznym tonie okresla to ,,paristwo" nazw4 ,, Zielona Rzeczpospolita" , a Hymn Zielonej
RP dla Pana Posla brzmi jako rewolucyjna pie3i. A czy Pan Posel nie po\riedzial Pani, Ze
jest dwu paistwou/cem, bo pzeciez jesr czlonkiem PZD i u4tkuje dzidkg.

Zabraklo w tym artykule obiektywnego odniesienia przedstawianej rzeczyrvistojci do
obowi4zuj4cych przepis6q a obowipkiem dobrego , .zetelnego, bezstronnego redaktora.
jest sprawdzenie informacji w wielu zr6dlach.

Czyzby Pad Redaktor byla zwolenniczkq i propagatork4 nieprzestrzegania obowiqzujqcego
w naszym kraju systemu prawnego i wszystkich uregulowari zrim zwi4zanych ? _

Szerzenie informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych, dewaluuj4cych dzialalnosd setek
tysigcy os6b, insq4ucji, organizacji nie powiDno byi przedmiotem zainteresowari szanuj4cych
sig medi6w, zajakie do tej pory uwa2alem m.in. Newsweek.

Jako dlugolehi czlonek Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w dzlalkowlcz z Rodzinnego
Ogrodu Dzialkowego ,,Sloneczne wzg6rze" w Walbrzychu, z cala stano\dczoici4 twierdzg,



ze dotychczasowe rczwiqzallla prawne reguluj4ce dzi:rlalnoirl ruchu zwiqzkowego w
nasz)'m kmju w pelni sig sprawdzily i dobrze slu24 ponad milionowej rzeszy dzialkowc6w
Jestem przekonany, 2e rodzinne ogody dzialkowe nigdy nie powinny zamienii sig w
osredla mieszkaniowe. Przyporng tylko, 2e rodzinne ogrody dzialkowe s4 urz4dzeniami
uz,teczno5ci publicznej, slu24cymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych
potrzeb socjalnych czlonk6w spolecznoSci lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego
dostQpu do teren6w rodzinnych ogrod6w dzialkowych oraz dzialek daj4cych mozliwo36
prowadzenia upraw ogrodniczych na wlasne potrzeby, a takze podniesienia standad6w
ekologicznych otoczenia.
Zarzuty kierowane pod adresem Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w sq absurdalne dla kazdego,
kto rna choi niewielkie pojgcie o funkcjono\taniu ogrod6w dzialko\rych i Zwiqzku.

W,.razarn ubolewanie, 2e Newsweek tak bezkrytycznie werzy niepraw&iwe i w4tpliwe
zarzuty, kt6re maj4 zdyskedl'towa6 organizacjQ rcprezgriuj4c4 ponad stuletni polski ruch
ogrodnictwa dzialkowego.
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