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dot.artykulupt,,, DriatkiwEtwieszeniu,,

Po prreczytaniu,opublikowanago
w Par{stwapifmle artykutu autorstweArtura
Zawi*ry F.t, ,, Dziafkiw zewieszeniu", jrko wielkoletntczfonekpZD i dziatkowicz
oraz
wiceprzewodniczqca
okrqgowejKomisjiRozjtmczeJ
PZDw Pifo, postanowilamodnle$isig
do niekt6rychsformutowailzawartychw w cyt. artykule.Przedewsrystkimuwaiam, ii
powofywanie
siq przerautoraartykutuna hasfo,rnqddusz"w stosunkudo naszegozwlqzku
jest chybaw tym przypadku
fikcjqliterackq.
Zapewntanl,
ii ananimi drlatkowcyz ,.mo;iego,,
RoDZatesie,
to bezwrglqduna ichwlek, sqto ludrie, kt6rzysamiumiejEmyiled, oceniaC
otaczajEcych
ich neczywistodC
i nie potrzebujqnlkoto kto bqdziewplywatna ich poglldv.
Jelli autor rna takie pojqcieo strukturzedrhlkowcdw,jrko grupy spolecanej
to Je$tw
wielkimbtqdzie.Nikt, my$lqtu o strukturrchnaszEtoZwiqeku,nie narzucadziailcowcom
poglqd6wi form protestu.
Uiyte w artykulesformutowanie,
ii zanqd RODprzyrnajedziafki,,kemuchce,,jest
duiym naduiyciem.
Sadrer6wniei,ii wynikaono z nleznajomoCci
przepis6wpZD.je$lijui
kto$publikuje
artykufdotyceqcy
pZD,to ramiast
tak watnegoproblemuJakfunkcjonowanie
uiywac haseltytutu ,,srtabpacownik6w,'i ,,Eqd duEz,,powlnienpneczytacjaklkolwiek
statutPZD.
Gdybyautor artykulu tak postqpil,to r pewno$ciqnie sugerowafby,ie Brzydrtat
dziatkiw RODto niemoc,,przywilej
dlawybrrnych".Kaidymoie wystqpiC
do zarzqdu
ogrodu
o pnyjqciego ds PZDi przydziat
dzialki.Zapewniam,
ie o ile sq w ogrodziewolnedaiatkito
niemaiadnegoproblemu.
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w rfikule postawlonor6wnieiterq, ii orgsnizacje
ekologiczn€
ni6 staJqw obronir
dzlalkowcdw,
sugerujqctym zwrot€m,ii ekolodrysq przeclwnikaml
o:rod6w drlatkowych.
Moirnrdaniemjest to stwiqrdrenie
tendencyjne
i niergodner poglqdami
tych organiracJl.
od zawseewiadomo,ii ogrody deiefkoweto rielone ptuca
miast i nie jeden specjallstr
podkreSlaf
ich znaczenie.
Terenyte corarczgscieJ
zastqpujqr6wniei w swoi* charakterre
parki rniejskiestajl oiq oazq ciszy dla fudri,
lecz r6wnlei ptactwa, h6re w naszych
betonowvch
miastachnie ma gdziesig podzia6.
Niejest winEdzialkowcdw,
lt ogrodykt6re
kiedysbyly prawiepoaarnlartem,terazsq w jago
obsaarre.w podobnysposobfunkcjonujq
oneqhociaiby
w Njemczech.
chciafamrdwniei zauwaiyd ii por6wnaniewtadr zwiqzku pZpN,
do
kt6re dzialaFod
rarzqdemobecnejorganieacjijakq jest UEFA,w stosunku pZD,
do
gdeiewszystkie jego
orBanysqwybieraneprzezczronkdwpZDjost bardzokreywdzqce.
chciatarn
rdwnietrapewnidautore,ii dziafltowcy
w,,rnoim, BoDto nie ,,Kopiepana
Mirka"z artykutu,sq to ludrie,kt6ryrnniejest obojqtny
losich ogrod6w,sq zaangaiowani
w
iycie naszegoogrodui miasta.Bardroduly procenttych
os6b to rdwniei osobymiodew
wieku obc' 30'40 lat, ktdre wlainie ogrod dzinlkowy
wybratyJakoekologicznq
wyspedla
Ewoichrodzin'wczyscyjako dzialkowcyuwaiamy,ii tylko jeden
sp6jnyzwiqzii- |;io-il;
reprezentacja
rnoie byc dla nar gwarantemstabilno$cinaszychpraw i
spokojnego
funkcjonowania.
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