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0l(RĘGOWA KOMl§JA REWlzYJNA
65-036 w Zielonei Górze

ul. Wyspianskiego 1:]

Magazyn " Ekspres Reporterów"
Tvp warszawa

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Zielonej Górze pragnie odnieść się do treŚci audycji
telewizyjnej pn. ,,Ekspres reporterów" z dnia 14 lutego br. Jedna z części tej audycji, nazwana

,,działkową wojną" dotyczyła jednego z ogrodów działkowych.

Po wysłuchaniu tej audycji nie możemy pozbyć się przekonania, że po raz kolejny sprawy
przedstawione zostały jednostronnie, bez zadania sobie trudu sprawdzenia rzeczywistego
źrodła konfliktu. Sprawa ta została wyjaśniona przez przewodniczącego Rejonowej
Delegatury PZD w Białej Podlaskiej (tekst na stronie internetowej KR PZD),

W świetle tego wyjaśnienia po raz kolejny warto zwrócić uwagę, źe wina nie znajduje się
tylko po jednej stronie i w tym kontekście szkoda, że dziennikarze przygotowujący audycję
nie zadali sobie trudu sprawdzenia koniecznych faktów.

Zwracamy uwagę/ że pokazywany ogród działkowy nie jest jedynym miejscem w Polsce,
gdzie mogą wystąpić konflikty, W tejże samej audycji, w jej pierwszej części, wyraźnie
pokazano, jakie są następstwa braku rzetelności i niepotwierdzania oskarżeń przez rzetelne
badanie. Szkoda, że nie wyciągnięto nauki z tej sytuacji, bo być może wtedy w prosty sposób
ktoś doszedłby do wniosku, że może nie warto wylewać dziecka z kąpielą.

Nie jest np. prawdą, że działkowcy zostali
że zostali pozbawieni prawa członkostwa w
odbiera.

pozbawieni prawa do działki; jest prawdą,
PZD, a to prawa do uprawiania działki nie

Jest prawdą, ze na działkach nie powinno się prowadzić hodowli kotów; mówi o tym
regulamin ROD w § 68 ustlO.Przyczyny są oczywiste idotyczą głównie ochrony środowiska.
Może wiec najwyższa pora, aby i niektórzy działkowcy zaczęli szanować wtasne prawo?

Trudno nam stawać po czyjejkolwiek stronie, jeśli jednak pokazywany tak krytycznie zarząd

rządzi źle, to dlaczego był wybierany przez większość działkowców, to dlaczego
skonfliktowana grupa nie znalazła poparcie wśród działkowców, gdy po raz kolejny ten
zarząd wybierano.

Naszym zdaniem sytuacja pokazana w audycji nie jest efektem ani ustawy, ani tym
bardziej działalności stowarzyszenia, a jedynie dotyczy sytuacji jednego ogrodu, gdzie może
nie znaleziono sposobu, aby istniejący konflikt rozwiązać, Tak się jednak wśród ludzi, nie



tylko działkowców, zdarza, ale to jeszcze za mało by wyciągaĆ daleko idące wnioski
o działkowych wojnach i sugerować, że tak jest we wszystkich ogrodach.

Na terenie naszego Okręgu funkcjonuje t2I Rodzinnych Ogrodów Działkowych i rokrocznie
kilkanaście jest objętych kontrolą naszej Komisji. Mamy bezpośredni kontakt tak

z działkowcami jak i Zarządami . Z naszych bezpośrednich obserwacji wynika ,że Zarządy

spełniają solidną pracę na rzecz swoich działkowców , poświęcając własny czas, który mogli

by przeznaczyć dla rodziny.

Uzyskiwane nagrody są nie adekwatne do ich nakładu pracy, zaangażowania i tak naprawdę
to jest praca społeczna. Coraz trudniej pozyskać osoby chętne do podejmowania tych
obowiązków.

lnnym równie bulwersującym aspektem w w/w magazynie ,,Ekspresu Reporterów" jest

udział w nim Pani Senator Lidii Staroń, która na podstawie pokazanego w programie
konfliktu wysunęła wniosek, że ustawa o o rodzinnych ogrodach działkowych powinna zostaĆ

zmieniona, a Polski Związek Działkowców powinien zostać zlikwidowany. Naszym zdaniem są
to zdecydowanie za daleko idące wnioski. Aczkolwiek po osobie Pani Senator można się było
ich spodziewać, ponieważ jest ona zagorzałym przeciwnikiem ogrodów dzialkowych
w polskich miastach, co udowodniła w 20L3r będąc jednym z twórców projektu ustawy o
ROD sygnowanym przez Platformę Obywatelską, który sprowadzał się do likwidacji ogrodów
w Polsce.

Naszym zdaniem, fakt że Polski Związek Działkowców ciągle istnieje i administruje ogrodami
działkowymi, a zdecydowali o tym sami działkowcy, jest najlepszym dowodem, że ustawa o
ROD dobrze funkcjonuje i spełnia oczekiwania przede wszystkim naszej społeczności ale też
władz samorządowych.

Namawiamy do zachowania umiaru w ferowaniu wyroków i zachowania rzetelności
w pokazywaniu nawet jednostkowych spraw.

Otrzvmuia:

KR PZD Warszawa
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