
Stanowisko Działkowiczki ROD ,, SAWANNA,, w Ochli

W sprawie przekłamań i oszczerstw nt. PZD zawartych w programie

,, Magazyn Śledczy Anity Gargas,,

Jestem wieloletnią działkowiczką ROD,, SAWANNA,, w Ochli i oglądając Pani

program i zawarte w nim treści dogłębnie mnie poruszyty. Znam struktury

zarządzania ogrodami działkowymi i rolę jaką odgrywa Polski Związek

Działkowców, i nie mogę się zgodzić z tym aby opierając się na

niesprawdzonych opiniach garstk! działkowych frustratów emitować w telewizji

takl program. Przedstawione tam informacje na temat związku jego działań i

podejścia do rozwiązywanych działkowych warunków prawnych w

zafałszowany sposób całkowicie mija się z etyką dziennikarską. Posługiwanie się

stwierdzeniami iż ogrody działkowe stanowią bardzo atrakcyjne tereny w

najlepszych dzielnicach miast świadczy o nieznajomości historii ogrodnictwa
działkowego. Ogrody działkowe w przeszłości stanowiły zdegradowane

nieużytki na obrzeżach miast, i ciężką pracą dzialkowców zostały przywrócone

naturze i wyposażone za środki działkowców w niezbędną do uprawy

infrastrukturę i nie spadły z nieba do wnętrza dzisiejszych miast. Rozrost i

rozbudowa miast spowodowały iż tereny te znalazły się w dzielnicach miejskich.

Jednak ten fakt nie powinien nikogo martwić, ponieważ miasta zyskały zielone
płuca bez ponoszenia kosztów ze strony administracji miejskich , bo to właśnie

działkowcy dbają o dobrą kondycję zieleni. Kusząca atrakcja tych terenów dla

deweloperów jest bezsprzeczna, ponieważ bez żadnych nakładów na

uzbrojenie terenu można budować i dobrze zarobić. A zatem stąd się biorą

ataki na związek ponieważto on chroni działkowców przed zagarnięciem tych

terenów izabetonowanie ich w postaci osiedli, a oczernianie PZD przed opinią
publiczną ma temu służyć . Deweloperzy niech uzbroją tereny na obrzeżach

miast itam budują osiedla, a nie idą na łatwiznę i maksymalne zyski a ogrody
działkowe zostawią w spokoju, bo jak wszystko zabetonują to sami bez zieleni
w miastach nie będą mieli czym oddychać. Dlatego ja i działkowcy mojego

ogrodu sprzeciwiamy się ukazywaniu takich programów fałszujących

rzeczywistość .
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