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Czytając artykuł - „Działkowy boss nie chce byś dostał działkę" pierwsza myśl - jaki mamy rok i 
czy to możliwe by w 2013 roku jakiś dziennikarz pisał artykuł na poziomie szkoły podstawowej. 
Zastanawiające jest jak można w tak poważnym temacie zawszeć taką ilość kłamstw i przekłamań. 
Czy nie nadszedł czas aby informacje medialne były przekazywane w sposób profesjonalny i z 
pełną świadomością oraz odpowiedzialnością za słowa. 
Ponad dwudziestoletnie boje o ziemię, na których położone są ogrody działkowe a także próby 
eliminacji ogrodów działkowych z miejskich infrastruktur, przekonują nas członków Polskiego 
Związku Działkowców o słuszności naszej postawy oraz wiary, że wybrany przez nas działkowców 
Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki jest właściwą i kompetentną osobą 
do prowadzenia organizacji. Należy życzyć innym organizacjom społecznym takiej osoby 
charyzmatycznej i darzonej takim zaufaniem przez swoich członków. 
Prezesa wybraliśmy sobie sami, nikt nie narzucił go nam. Jako Prezes wypowiada się i działa w 
imieniu wszystkich członków Polskiego Związku Działkowców, a ponieważ zdarzają się sytuację, 
że jego głos jest lekceważony - tak my członkowie wspomagamy głos Naszego Prezesa. 
Dziennikarskie przypisywanie Prezesowi prywaty jest dla członków naszej organizacji nie do 
zaakceptowania, ponieważ jest to napisane tendencyjnie. 
Wspomniany artykuł potwierdza prawdziwość powiedzenia „ jeśli nie wiadomo o co chodzi, to 
chodzi o pieniądze". Platforma Obywatelska proponuje ogród już nie dla działkowca. Dokonała 
poprawek w Obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych otwierając furtkę 
prawną do unicestwienia form rodzinnych ogrodów działkowych. 
Tym samym oczekują że będziemy biernie stać i czekać aż rodziny działkowe stracą 
wielopokoleniowy dorobek na rzecz jakiegoś dewelopera. 
W artykule aby nadać rangę sensacji pisze się o dwu setkach milionów złotych leżących bez 
kontroli - to zadziwiające i przykre, że posłowie wymienieni w artykule nie znają przepisów, które 
ustanawiąją. Pozostawię to bez komentarza. Mam nadzieję, że wyborcy ich rozliczą. 
W ferworze walki zapominają dziennikarze, że z 19 gr/m2 utrzymują się wszystkie rodzinne ogrody 
działkowe w Polsce i zbierają ją tylko od powierzchni obecnie uprawianej. Krajowej Radzie PZD 
przypada z tego tylko 2 gr/ m 2 . 
Artykuł jest napisany w sposób krzywdzący Prezesa Polskiego Związku Działkowców 
Eugeniusza Kondrackiego oraz członków Polskiego Związku Działkowców oczekuję w tej sprawie 
artykułu opartego na faktach bez zakłamań. 
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