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Materiał na tym portalu pt. "Walka o tereny warte miliardy złotych....", to szczyt arogancji 
miliarderów, a wypowiadany przez "adwokatów" polskiego świata biznesu, który zwąchał 
„kopalnię" pieniędzy. I dla osiągnięcia tego celu są gotowi i podpierani przez władzę i media do 
ograbienia działkowców, do rozwalenia naszej ogólnopolskiej organizacji. 

Panie Redaktorze 
Czy wszystko co po komunie zostało kojarzy się Panu tylko z komuną i czy to wszystko trzeba 

zniszczyć. Przecież ogrody działkowe powstały przeszło 100 lat temu i jaka to była komuna ? 
Takie argumenty, to wierutna bzdura. 

Owych 43 tysiące ha ogrodów działkowych kiedyś w przeszłości, a część z nich nawet przed 
ostatnią wojną światową, stanowiły ruinę, której nikt nie chciał. Działkowcy swoją pracą nadali 
tym gruntom dużą wartość. Najlepiej byłoby teraz im to odebrać. I to byłoby społecznie 
sprawiedliwe? 

Odszkodowania dla działkowców należą się tak jak innym, których się wywłaszcza. 
Przecież my nie ukradliśmy niczego, żeby nas w przysłowiowych portkach zostawić. Jeśli wszyscy 
są równi wobec prawa, to my nie jesteśmy spod prawa wyjęci Panie mecenasie Grzesiuła. 
Pan mecenas kłamie, że nasza ustawa wyklucza całkowicie zwrot terenów poprzedniemu 
właścicielowi .Przecież w ustawie tej zapisano, że właściciel gruntu odpowiada za zasadne 
roszczenia osób trzecich. I tak ma być, ponieważ to wina urzędników państwowych lub 
samorządowych, że oddali w wieczyste użytkowanie grunty, które były czyjeś. 

Ogrody nasze powstawały od ponad 100 lat a miasta się rozwijały i dlatego one są w 
miastach i tak powinno pozostać. Proszę pojechać do choćby europejskich stolic i zobaczyć jak 
ogrody działkowe np. w samym Wiedniu dobrze się mają i nikt nie wyciąga po nie rąk. 

Panu posłowi Dera nie podoba się Pan Kondracki i jego 30 letnie prezesowanie. I co z tego, 
ale nam pozostałym działkowcom to się podoba, bo to my demokratycznie, bo miażdżącą 
większością głosów wybieramy sobie właśnie Pana Kondrackiego na prezesa PZD. Natomiast 
takich przeciwników PZD jak Pan Dera, to wolelibyśmy, aby był tylko zwykłym działkowcem, a 
nie wykorzystywał publicznego mandatu posła do rozpowszechniania swojej osobistej niechęci do 
osoby Pana Kondrackiego i Związku. 
Panie Dera, zajmij się Pan stworzeniem projektu ustawy o likwidacji bezrobocia w kraju, bo to jest 
wielki problem społeczny do rozwiązania. Nasze ogrody zostawcie w spokoju i to będzie najlepsza 
rzecz, jaką zrobicie jako posłowie. 
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