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Redaktor Naczelny
tygodnika „Przegląd"

Szanowny Panie Redaktorze /
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w
Kaliszu reprezentującego
kilkadziesiąt tysięcy rodzin działkowych z
Wielkopolski południowo - wschodniej z oburzeniem i zaniepokojeniem
zapoznało się z artykułem Pana Artura Zawiszy zatytułowanym „Działki w
zawieszeniu", który ukazał się na łamach tygodnika „Przegląd" z datą 8 lipca
2012 roku.
Pan redaktor Zawisza fałszywie i nieprawdziwie przedstawia w swoim
artykule aktualną sytuację działkowców i Związku w świetle oczekiwania na
wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia
8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
Pan redaktor Zawisza nie posiada elementarnego rozeznania o ogrodach
działkowych w Polsce i funkcjonowaniu dobrej ustawy z 2005 roku o ROD.
Artykuł Pana Zawiszy jest tendencyjny, kłamliwy i przekazuje nieprawdziwe
informacje na temat ogrodnictwa działkowego w Polsce i wprowadza w błąd
opinię publiczną.
Ponadto Pan redaktor Zawisza w ogóle nie zna przepisów ustawy z 2005
roku o ROD i Statutu Polskiego Związku Działkowców, gdyż bzdury, które
wypisuje pochodzą naszym zdaniem z braku znajomości przepisów prawnych
dotyczących ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dlatego winien najpierw
zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi ogrodów działkowych, a
później pisać artykuły na temat działek i ogrodów działkowych.
Absurdem jest twierdzenie, że interesy Związku różnią się od interesów
działkowców. To Związek broni interesów działkowców, praw nabytych przez
nich przez dziesięciolecia i gwarantuje istnienie ogrodów działkowych. Dzięki
działaniom Związku w 2005 roku uchwalono w Sejmie RP bardzo dobrze
funkcjonującą ustawę o ogrodach działkowych.
Polski Związek Działkowców został powołany na podstawie ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych i zgodnie z art. 25 wspomnianej ustawy
reprezentuje i broni praw i interesów swych członków użytkujących działki w
rodzinnych ogrodach działkowych. O poparciu Związku przez działkowców
świadczy fakt zebrania przez nich 620 tysięcy podpisów w obronie ustawy.

Pan redaktor Zawisza pisze nieprawdziwie w swym artykule, że
miesięcznik „działkowiec" jest utrzymywany ze składek działkowców. Jest to
kompletne bzdura, gdyż miesięcznik „działkowiec" jest redagowany i
wydawany ze środków spółki Wydawnictwa „działkowiec", która jest
samodzielnym podmiotem gospodarczym.
Nieprawdziwe jest twierdzenie, że silna pozycja PZD wynika z faktu, że
posiada atrakcyjne grunty i może nimi „obracać" Pozycja ta wynika jednak z
poparcia działkowców, którzy utożsamiają się z działalnością PZD na rzecz
ogrodów. Pan red. Zawisza sugeruje „nowoczesne rozwiązania urbanistyczne",
radzimy jednak aby najpierw porozmawiał na ten temat z działkowcami, a
dowie się prawdy co o tym myślą działkowcy uprawiający działki, którzy swoje
tereny często nieużytki i tereny pokopalniane doprowadzili swoimi rękoma w
oazy zieleni w miastach. Ogrody działkowe stanowią zielone płuca miast, perłę
zielonej architektury w miastach.
Bzdurą jest pisanie o rzekomym „sztabie prawników", jest to kompletny
brak informacji na ten temat.
Szanowny Panie Redaktorze!
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu domaga się stanowczo, aby
redaktor Zawisza na łamach tygodnika „Przegląd" przeprosił działkowców za
swój tendencyjny artykuł zawierający bzdury i nieprawdę.
Domagamy się także, aby tak poważny tygodnik jak „Przegląd" przeprowadził
wywiad z „prostymi" działkowcami" na ten temat i na łamach swojego
tygodnika rzetelnie poinformował opinię publiczną o ogrodach działkowych i
zamiłowaniu działkowców do swych działek, które są dla nich wszystkim, co im
zostało po wielu latach pracy.
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