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Szanowny Panie Redaktorze. 

Zwracamy się do Pana w imieniu 72 działkowców obecnych na spotkaniu w dniu 
3 sierpnia br.. które odbyło się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja 
Kopernika w Olsztynie. 

Pod koniec lipca br. na łamach „Super Ekspresu" ukazały się dwa artykuły dotyczące 
działkowców, a dokładniej tzw. „uwłaszczenia działkowców" oraz Pana Eugeniusza 
Kondrackiego Prezesa Polskiego Związku Działkowców, ich tytuły to: Prezesie, chcemy naszych 
działek na własność oraz Działkowy hoss nie chce byś dostał działkię. 

Po zapoznaniu się z. nimi uznaliśmy, że musimy do Pana napisać i przekazać swoją opinię na 
temat treści w nich zawartych. 

Nie rozumiemy dlaczego pozwala Pan na zamieszczanie nieprawdziwych informacji, które 
wprowadzają w błąd czytelników i są krzywdzące dla dużej części społeczeństwa, jaką są rodziny 
działkowe. 

Jesteśmy oburzeni. Nie godzimy się na takie traktowanie. 
Jesteśmy działkowcami od wielu lat i kłamstwa opublikowane w „Super Ekspresie" dotyczą 

nas bezpośrednio. 
Zamieszczone artykuły opierają się jedynie na propagandzie i pomówieniach. Obawiamy 

się. że mają one na celu świadome wywołanie negatywnych emocji wśród społeczeństwa 
względem Polskiego Związku Działkowców oraz umniejszenie autorytetu i roli jaką pełni Prezes 
PZD Pan Eugeniusz Kondracki, który od wielu lat przyczynia się do rozwoju polskiego 
ogrodnictwa działkowego, istniejącego już od ponad 100 lat. 

Tak jak już wspomnieliśmy jesteśmy działkowcami od wielu lat i z własnego doświadczenia 
wiemy jak funkcjonuje PZD, a sprawy ogrodnictwa działkowego znamy „od podszewki". 
Jesteśmy pewni, że informacje zawarte w artykułach nie zostały w żaden sposób zweryfikowane. 

Nie możemy pozostać bierni wobec kłamstw, jakie zostały zamieszczone na łamach „Super 
Ekspresu". Dlatego też zdecydowaliśmy się napisać do Pana i zwrócić Pana uwagę na to, że 
artykuły są niezgodne z prawdą i niesprawiedliwe. Ich treść potwierdza, że ich autorzy nie 
posiadają odpowiedniej wiedzy na temat działalności PZD i ogrodów działkowych. 

W artykułach poruszono kwestię tzw. „uwłaszczenia działkowców". Przedstawia się w nich 
możliwość uwłaszczenia działkowców oraz zarzuca się Polskiemu Związkowi Działkowców, ze 
szczególnym uwzględnieniem Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, sprzeciw wobec 
oddania działkowcom ziemi na własność. 

Jeszcze podczas prac Podkomisji Sejmowej sam Pan Prezes wypowiadał się za 
uwłaszczeniem działkowców, był jednak przeciwny uwłaszczeniu zaproponowanemu przez 
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posłów Platformy Obywatelskiej - uwłaszczeniu dla wybranych. Także na kilka dni przed 
publikacją artykułów Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców wydała swoje stanowisko 
względem uwłaszczenia. Potwierdziło to Prezydium Krajowej Rady PZD wydając oświadczenie, 
w którym podkreślono, że: ..PZD nie jest przeciwko uwłaszczeniu. PZD jest za uwłaszczeniem dla 
wszystkich". 

Pisząc o rzekomym uwłaszczeniu działkowców zapomniano również wyjaśnić 
najważniejszą kwestię mianowicie, że według propozycji jaką zaproponowali posłowie PO 
prawdziwie uwłaszczyć będzie można tylko nieliczną grupę działkowców w Polsce. 

My również chcielibyśmy otrzymać użytkowaną przez siebie ziemię na własność lecz 
wiemy, ze propozycja posłów PO jest niekonstytucyjna i przede wszystkim niemożliwa do 
przeprowadzenia ze względu na sytuację prawną własności gruntów wchodzących w skład 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

Autorzy artykułów nie wiedzą na jakiej podstawie funkcjonują ROD i powtarzają 
niesprawdzone i nieprawdziwe informacje. Natomiast posłowie PO forsujący swoje rozwiązania 
albo także nie zapoznali się z sytuacją prawną gruntów ROD lub celowo chcą wprowadzić chaos 
w ich funkcjonowaniu, uniemożliwiając w praktyce zarządzanie Rodzinnymi Ogrodami 
Działkowymi w Polsce. 

Dlatego też pragniemy wyjaśnić. Rodzinne Ogrody Działkowe w Polsce funkcjonują na 
podstawie użytkowania wieczystego. W takiej sytuacji prawnej gruntów wchodzących w skład 
ROD naprawdę uwłaszczyć będą mogli się tylko działkowcy użytkujący działki w ogrodzie 
działkowym, który zlokalizowany jest na gruncie stanowiącym własność PZD. Działkowcy 
w ogrodach posiadających grunt w użytkowaniu wieczystym będą mogli uzyskać użytkowanie 
wieczyste użytkowanych działek lub je stracą, gdyż zapomniano wspomnieć o istniejących 
przepisach ustawy gwarantujących gminie prawo pierwokupu użytkowania wieczystego 
przysługującego PZD. Zapomniano także o działkowcach, których ROD funkcjonują na gruntach 
użytkowanych na prawie dzierżawy. Oni nie będą mogli uzyskać działek na własność - dla nich 
przewidziano umowę dzierżawy. 

O wyjaśnieniu tych tak ważnych szczegółów zapomnieli zarówno posłowie PO. jak i Pana 
dziennikarze. 

Kolejna kwestia, którą pragniemy poruszyć i na którą chcemy zwrócić Pana uwagę jest 
następująca: wypowiedzi Pani Przewodniczącej Podkomisji Sejmowej pracującej nad nową 
ustawą o ROD Pani Krystyny Sibińskiej opublikowane na łamach „Super Ekspresu" są 
nieprawdziwe i bardzo niesprawiedliwe. Przez lata tylko Polski Związek Działkowców bronił 
działkowców i ich ogrody przed likwidacją. 

Nie godzimy się oraz stanowczo sprzeciwiamy się pomówieniom kierowanym przeciw Panu 
Eugeniuszowi Kondrackiemu Prezesowi PZD. W artykule przedstawiono do jako „bossa", który 
nie dość, że nie chce oddać działek działkowcom, to jeszcze bogaci się ich kosztem. Podajecie 
Państwo, że suma ok. 84 min zł, pochodząca ze składek członkowskich idzie na utrzymanie 
Związku i Prezesa. To nie prawda. Nie wiemy skąd Państwo posiadacie takie nieprawdziwe 
informacje. Musimy zatem wyjaśnić, że 65% składki wynoszącej obecnie 19 gr. za n r zostaje 
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Dlaczego nikt z redakcji tego nie sprawdził? To nie jest 
żadna tajemnica. Wystarczyło zadzwonić do Krajowej Rady PZD lub któregokolwiek 
z Okręgowych Zarządów i po prostu zapytać, gdzie i w jakiej wysokości przekazywane są 
pieniądze ze składek członkowskich wpłacanych przez działkowców. 
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Szanowny Panie Redaktorze. 

Chcieliśmy zwrócić Pana uwagę na fakt. iż publikując wspomniane artykuły staliście sie 
Państwo narzędziem służącym szkodliwym działaniom. 

Nikt z redakcji nie zadał sobie trudu sprawdzenia wiarygodności zamieszczanych 
informacji. Nie zapoznał się również wystarczająco dogłębnie z zagadnieniami dotyczącymi 
ogrodnictwa działkowego w Polsce i zasadami funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. 
Bez właściwej znajomości sprawy naraziliście się Państwo na ośmieszenie w oczach czytelników. 

Publikując niesprawdzone informacje traci się wiarygodność. Udowadnia, że liczy się tylko 
sensacja, a to czy treść arty kułu jest zgodna z prawdą to już niestety sprawa tylko drugorzędna -
najważniejsze by nakład się sprzedał. 

Szanowny Panie Redaktorze. 

Na zakończenie chcieliśmy przypomnieć, że w skład rodzin działkowych w Polsce wchodzi 
ponad milion osób. 

W imieniu 72 działkowców 
obecnych na spotkaniu w dniu 3 sierpnia 2013 r.. 

które odbyło się na terenie 
ROD „Mikołaja Kopernika" w Olsztynie. 

P R E Z E S Z A R Z Ą D U 

Czesław Laskowski 
•J- l 1 ' 
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